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En jämförande kvalitativ studie om kvinnliga chefer 
i kvinno- och mansdominerade branscher  



 

Sammanfattning    
Denna kvalitativa studie behandlar kvinnors ledarskap och hur detta påverkas av om 

branschen de verkar inom präglas av en kvinnlig eller manlig dominans. Åtta organisationer 

omfattas av studien, fyra inom kvinnodominerade branscher och fyra inom mansdominerade 

branscher. Studien utgår från frågeställningen: finns det någon skillnad i hur kvinnliga chefer 

i kvinnodominerade branscher ser på sitt ledarskap jämfört med kvinnliga chefer i 

mansdominerade branscher? Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur 

kvinnliga chefer inom kvinno- respektive mansdominerade branscher ser på sitt ledarskap 

samt att undersöka om könssammansättningen inom branscherna påverkar ledarstilen. Studien 

baseras på empiri som insamlats genom åtta semistrukturerade intervjuer. Utöver detta har 

varje chef besvarat personlighetstestet DISC-test, vilket använts som en kompletterande 

kvantitativ del till jämförelsen mellan cheferna inom de två branscherna. Ledarstilarna 

transformativt, transaktionellt och laissez-faire har använts som analysverktyg för att utröna 

om det föreligger skillnad i ledarstil. Resultatet av intervjuerna visar att cheferna inom de 

båda branscherna till största del är transformativa i sitt ledarskap medan resultatet av DISC-

testerna visar på den transaktionella ledarstilen. De slutsatser som kan dras är att kvinnliga 

chefer inom kvinno- respektive mansdominerade branscher är lika i sitt ledarskap. Hur 

branschernas könssammansättning ser ut kan inte i denna studie ges någon större betydelse i 

relation till vilken ledarstil som uppvisas. 
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Begreppslista  
 
Nedan redogörs för relevanta begrepp samt innebörden de ges i denna studie.  

 

Genus:  

Begreppet används för att beteckna den sociala innebörden av biologiskt kön. Genus används 

även av teoretiker som ser den biologiska könskategorin som socialt konstruerat och skapat av 

människor (Wendt-Höjer, Åse 2009).  

 

Hegemoni:  

Används inom marxistisk teori för att förklara den makt som ledande samhällsklasser utövar 

förutom sitt politiska och ekonomiska inflytande. Inom feministisk teori används framförallt 

begreppet hegemonisk maskulinitet för att beskriva den maskulina norm som av män anses 

vara åtråvärd (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016).  

 

Kvinno- respektive mansdominerad bransch:  

Den bransch som utmärker sig med en mer än 60/40 fördelning av kön inom organisationen 

(SCB 2010). 

 

Privat sektor:  

Företag som ägs och kontrolleras av privata ägare (Fackligaorganisationer, u.å.). 
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1.0  Inledning  
Till år 2030 har FN satt upp 17 Globala Mål för en hållbar utveckling världen över (UNDP 

2015). Mål nummer 5 tar sikte på att öka jämställdheten genom att bland annat poängtera att 

kvinnors och flickors generellt underordnade position i förhållande till män och pojkar måste 

upphöra. I delmål 5.5 belyses hur detta kan kopplas till affärslivet för att öka jämställdheten 

inom organisationer genom att “tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika 

möjlighet till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet” 

(ibid). 

 

1.1  Bakgrund  
Det är idag ett välkänt faktum att kvinnor är kraftigt underrepresenterade på chefspositioner 

inom organisationer. För att uppnå jämställdhet inom organisationer argumenterar forskare, 

däribland Billing och Alvesson (2000), för att synen på ledar- och chefskap, som idag är 

starkt mansdominerat och konstruerat i maskulina termer, behöver förändras. 

 

En ökad debatt om kvinnors underrepresentation på högre positioner har resulterat i att ett 

stort antal forskare intresserat sig för att undersöka vad denna underrepresentation beror på. 

Ett vanligt förekommande sätt detta gjorts på är genom att tala om en eventuell skillnad 

mellan kvinnors och mäns ledarskap där begreppet genus har givits en central roll. När genus 

undersökts har åsikterna bland forskarna gått isär gällande huruvida det föreligger en skillnad 

mellan kvinnor och män eller inte. De resultat som framkommit i forskningen vilka visar att 

män och kvinnor skiljer sig åt är ofta baserade på skillnader i könens egenskaper och vilken 

påverkan dessa egenskaper i sin tur har på ledarskapet. Denna forskning menar att män antas 

besitta egenskaper vilka beskrivs som hårda, opersonliga, objektiva, handlingsorienterade och 

analytiska. Samtidigt tillskrivs kvinnor egenskaper som samarbetsvilliga, omvårdande, 

känslosamma och empatiska (Billing, Alvesson 2000). Dessa resultat har kritiserats av andra 

forskare som menar att det inte går att påvisa någon större skillnad mellan kvinnor och män, 

och att de i själva verket är mycket lika varandra i rollen som ledare (ibid). Billing (2006) 

menar att kön inte kan tillskrivas någon större betydelse och om könen i stort är lika varandra 

finns det ingen anledning att skapa föreställningar om att det skulle finnas skillnader i deras 

ledarstil.  
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En slutsats forskare enats om är att det uppstår fler hinder för kvinnor att ta sig över för att 

inta en ledande roll, speciellt inom de områden som är kraftigt dominerade av män (Eagly, 

Johannesen-Schmidt 2001). Detta benämns vanligtvis som glastakseffekten vilken kan 

beskrivas som en osynlig barriär som i princip omöjliggör för kvinnor att nå de högsta 

ledande positionerna (Billing, Alvesson 2011). Vidare kan dominansen av män och det 

maskulina ramverk som tillskrivits ledarskap ses som en av förklaringarna till det låga antalet 

kvinnor inom ledningarna. Det innebär att de manliga egenskaperna ses som normen för 

(framgångsrikt) ledarskap. Billing och Alvesson (2000) menar att som resultat av detta följer 

att det manliga ledarskapet uppvisas av både män och kvinnor. Då sannolikheten ökar att 

kvinnor, som besitter dessa stereotypa maskulina egenskaper, ses som framgångsrika ledare 

genom att upprätthålla denna manliga hegemoni och därmed vinner acceptans. 

 

Samtidigt kan vi se en stark trend i ledarskap hos dagens chefer som betonar vikten av att ta 

hand om sina medarbetare och inte enbart se dem som en resurs i företaget. Fokus ligger på 

att hitta rätt personer och att behålla dessa genom att fokusera på att tillmötesgå de anställdas 

behov och motivera dem. Denna form av ledarskap skapar en attraktiv arbetsplats genom 

uppmuntran och utvecklande av medarbetarna. Här menar tidningen Chef (2017) att Sverige 

och framförallt kvinnor ligger långt i framkant.  

 

1.2  Problemdiskussion  
“The world of management is strongly dominated by men - and leadership is, or at least used 

to be, conventionally constructed mainly in masculine terms” (Billing, Alvesson 2000:144). 

 

Den starka koppling som finns mellan maskulinitet och ledarskap är djupt rotad från den tid i 

historien då män traditionellt arbetade medan kvinnor var hemma och tog hand om barn och 

hushåll (Fletcher 2004). Det resulterade i att män intog chefspositioner vilket skapat en 

sammanlänkning mellan ledarskap och maskulinitet som består än idag. Då män under en 

lång tid dominerat arbetsvärlden har det lett till en sammankoppling mellan att arbeta och att 

vara maskulin. Det har i sin tur resulterat i skapandet av en norm att uppträda maskulint för att 

uppfattas som kompetent. Sammankopplingen mellan maskulinitet och ledarskap har dragits 

så pass långt att böcker som skrivits i syfte att hjälpa kvinnor i deras ledarskap varnat kvinnor 

från att visa sin feminina sida då den inte anses vara kompatibel med spelets regler (ibid).  
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Det är en smal spång för kvinnliga chefer att balansera på för att bli accepterade i sitt 

ledarskap. Att uppvisa stereotypt feminina drag uppfattas många gånger som negativt då 

dessa egenskaper normalt inte tillskrivs en ledare. Samtidigt kritiseras kvinnor som uppvisar 

manliga egenskaper ofta för att vara ’för maskulina’ vilket illustreras genom Sheryl 

Sandbergs uttalande: “I want every little girl who’s told she’s bossy, to be told instead she has 

leadership skills” (Breakit 2016). Vid närmare undersökning visar det sig att de krav som 

ställs på kvinnor i deras chefsroll skiljer sig markant från de krav som ställs på män och att 

resonemangen kring kvinnors ledarskap ofta är dominerat av fördomar och märkliga 

resonemang (Elvin-Nowak, Thomsson 2008).  

 

Med utgångspunkt i den ovan förda diskussionen har vi intresserat oss för, och valt att 

undersöka, hur kvinnliga chefer i branscher dominerade av kvinnor respektive branscher 

dominerade av män ser på sitt eget ledarskap och om det går att se skillnader i deras synsätt 

på ledarskap.  

 

1.3  Syfte  
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur kvinnliga chefer i kvinno-

respektive mansdominerade branscher ser på sitt ledarskap. Vidare är syftet att diskutera vilka 

eventuella konsekvenser förväntningar på kvinnors ledarskap får för dessa chefer, samt att 

undersöka om branschernas könssammansättning påverkar deras ledarskap. 

 

1.4  Frågeställning    
•   Finns det någon skillnad i hur kvinnliga chefer i kvinnodominerade branscher ser på 

sitt ledarskap jämfört med kvinnliga chefer i mansdominerade branscher? 

 

1.5  Avgränsningar  
Avgränsningar har gjorts till att studera kvinnor på chefspositioner inom den privata sektorn. 

Vidare har studien avgränsats till att undersöka kvinnor på chefspositioner inom branscher där 

chefspositioner traditionellt domineras av kvinnor respektive män. En geografisk avgränsning 

har även gjorts till Stockholmsområdet.  
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2.0  Teoretisk  referensram  
Ledarskap är ett brett område med många teorier. De teorier som valts ut och presenteras 

nedan ses som relevanta för just denna studie. I följande kapitel redogörs för denna studies 

vetenskapliga referensram där både olika teoretiska synsätt och tidigare forskning kring kön, 

feminint, maskulint samt kvinnors ledarskap presenteras och diskuteras.  

 

2.1  Kön  som  social  konstruktion  
Kön och genus ges en central roll i den vetenskapliga debatten kring kvinnors och mäns 

ledarskap. Detta då avsaknaden av kvinnor i chefspositioner delvis förklaras av den maskulina 

hegemoni som präglar ledarskap (Billing, Alvesson 2000). Kopplingen mellan hur kön och 

makt ser ut samt hur denna könsskillnad ska hanteras och förstås är omtvistat. Feminister med 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har genom begreppet genus fångat de samhälleliga och 

sociala aspekterna av kön (Wendt-Höjer, Åse 2009). Genus används av många könsteoretiska 

forskare för att tydliggöra att kön “handlar om något man gör och inget man är” (Elvin-

Nowa, Thomsson 2008: 16). Acker (Billing, Alvesson 2011:13) beskriver genus som “socialt 

skapade åtskillnaden mellan kvinnligt och manligt, mellan feminint och maskulint” och ses 

som ett viktigt begrepp vid förståelse för vad som händer med individer i deras arbetsliv samt 

hur människor möter med- och motgångar i organisationssammanhang. Billing och Alvesson 

(2000) menar att kön inte enbart existerar som ett socialt fenomen, utan skapas och omskapas 

i en pågående process av social interaktion. Genus skapas då kvinnor konstrueras som mödrar 

och familjeorienterade inom ‘kvinnliga yrken’, framförallt inom de yrken som underordnar 

kvinnor. 

 

Femininitet och maskulinitet är ytterligare två begrepp som är viktiga i denna diskussion. 

Billing och Alvesson (2000) beskriver femininitet och maskulinitet som två kategorier 

definierade inom kultur, inte av biologisk nödvändighet, utan som skapats genom en komplex 

dynamik av kognitiva, emotionella och sociala krafter. De flesta könsteoretiker menar att 

ingen föds kvinnlig eller manlig utan att personer föds med en kropp utifrån vilken 

omgivningen tolkar som att det är en pojke eller flicka. Från födsel sätts flickor och pojkar in i 

ett sammanhang där normen säger att kvinnor ska vara feminina och män maskulina. Vad att 

vara feminin eller maskulin innebär är dock svårt att reda ut då det beroende på tidpunkt och 

plats varierar i sin betydelse (Elvin-Nowa, Thomsson 2008). 
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Fletcher (2004) menar att det är viktigt att understryka att de egenskaper, färdigheter och 

förmågor som tillskrivs feminint och maskulint inte nödvändigt avspeglar beteendet som 

kvinnor och män uppvisar då de inte själva nödvändigtvis identifierar sig med dessa. Dock 

bidrar dessa föreställningar till fortsatt press för kvinnor och män ‘att göra kön’ genom att 

definiera sig med dessa stereotyper.   

 

Miller med flera (Eagly, Johannesen-Schmidt 2001) menar att det inte är förvånande att fokus 

läggs på kvinnor i diskussionen kring kön och ledarskap då sociala aktörer vanligen 

koncentrerar sig på den icke stereotypa medlemmen i en grupp. Då män under en lång tid 

dominerat dessa positioner har män satt normen för det ledarskap vilket folk har vant sig vid 

(ibid). I följande avsnitt redogörs för den könssegregation som finns på arbetsmarknaden 

vilken är en bidragande orsak till den manliga norm som präglar synen på ledarskap.   

 

2.2  Könssegregation  på  arbetsmarknaden  
Den traditionella arbetsfördelningen mellan män och kvinnor ses som grunden till de 

könsstereotyper som än idag syns inom arbetslivet. De flesta industriländer hade i slutet av 

1900-talet en arbetsmarknad indelad i sektorer efter kön. Kvinnor återfinns fortfarande ofta 

inom områden som socialvård, utbildning, sjukvård och detaljhandeln medan män vanligtvis 

dominerar inom handel, tekniska områden och transporter. Detta visar på att kvinnors sysslor 

i liten mån har förändrats under det senaste århundradet då sysslor med koppling till hemmet 

kvarstår (Billing, Alvesson 2011). Denna könssegregation består då arbetsmarknaden i de 

flesta industrialiserade länderna håller fast vid sektorer indelade efter kön. Detta resulterar i 

sin tur i att kvinnor och män är överrepresenterade inom vissa sektorer och 

underrepresenterade i andra. Könsstämpling av arbeten förekommer fortfarande och blir 

påtagligt inom de högre organisationshierarkierna där kvinnor är underrepresenterade män 

(ibid). I många länder har kulturella idéer som blivit djupt rotade och pågående processer av 

social konstruktion tillskrivit ledarskap en maskulin bild. Makt och status kopplat till arbete 

och ledarskapets innehåll är format efter (manliga) personer som ansetts lämpliga för dessa 

chefspositioner, vilket gjort att män blivit normen som andra icke-män jämförs med. Detta 

kan hindra kvinnor och andra etniska grupper att nå högre positioner (Billing, Alvesson 

2000). Även begreppet glastakseffekten används för att förklara det faktum att det är svårare 

för kvinnor jämfört med män att nå de högre positionerna inom organisationer, vilket 

redogörs för i följande avsnitt.  
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2.3  Glastakseffekten    
Förväntningar och tankar kring ledarskap antar ofta ett perspektiv vilket tillskriver 

maskulinitet som normen för utövandet av ledarskap. Det resulterar i att kvinnliga ledare ofta 

stöter på hinder och barriärer som män på samma positioner inte möter (Kaufman, Grace 

2011). Sedan 1986 då begreppet glastak myntades av Wall Street Journal har det använts för 

att förklara varför kvinnor många gånger inte lyckas nå de högre hierarkiska positionerna 

inom organisationer (Strategic Direction 2008). Glastaket beskrivs som konstgjorda hinder 

baserade på attityder eller organisatoriska fördomar som hindrar kvalificerade personer att 

avancera uppåt inom organisationshierarkin. Dessa konstgjorda och osynliga barriärer i form 

av stereotyper och informella gränser ses som i princip omöjliga att övervinna och hindrar 

kvinnor att nå de högsta ledningsnivåerna (Zamfirache 2010; Kaufman, Grace 2011). 

Banbrytande kvinnor inom organisationer dominerade av män möter ofta könsrelaterade 

förväntningar och barriärer. Även inom branscher med stor andel kvinnor möter dessa 

motstånd vilket hindrar dem från att nå de högsta positionerna (Kaufman, Grace 2011). Det 

faktum att ledarskap tillskrivs fler maskulina än feminina drag är en bidragande orsak till 

dessa barriärer. Feminina och maskulina egenskaper redogörs för i följande avsnitt.  

   

2.4  Feminina  och  maskulina  egenskaper    
Tidigare forskning som studerat kvinnors ledarskap har främst fokuserat på att identifiera de 

egenskaper som skiljer män och kvinnor åt i ett försök att förklara huruvida dessa skiljer sig i 

sitt sätt att leda. I västvärlden har män och kvinnor historiskt jämförts genom att motsatta 

egenskaper ställts mot varandra. En typisk beskrivning av maskulinitet pekar vanligen på drag 

som hård, opersonlig, objektiv, handlingsorienterad, analytisk, resultatinriktad, linjär och 

rationalistisk (Billing, Alvesson 2000). Kvinnliga principer beskrivs i sin tur som 

karaktäriserade av ömsesidigt beroende, samarbete, acceptans, förmåga att se mönster, helhet 

och kontext, emotionella toner och intuition. Även egenskaper som omhändertagande, 

medkännande, känslighet och empati används i beskrivningen av ’kvinnligt’ (ibid). 

Uppdelningen av feminint och maskulint, men också tankar kring att det finns biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor, är två bidragande faktorer som skapat tankar kring att det 

kan finnas skillnad i kvinnor och mäns ledarskap. Denna diskussion fortsätter i nästa avsnitt.  

 



 7 

2.5  Maskulina  och  feminina  ledare  -  finns  det  någon  skillnad?    
Det finns ett flertal förklaringar som ger anledning att tro att kvinnor och män, trots 

innehavande av samma organisatoriska position, i viss mån skiljer sig åt i sitt ledarskap. En 

sådan anledning menar psykologerna Money och Ehrhardt (Eagly, Johnson 1990) är 

möjligheten att ingrodda könsskillnader finns i personlighetsdrag och beteendetendenser som 

inte upphävs av organisatoriska val eller socialisering. De menar att könsskillnader i socialt 

beteende hos vuxna delvis är en produkt av biologiska skillnader som finns mellan kvinnor 

och män. Andra psykologer betonar vikten av händelser i barndomen vilket skiljer sig åt i 

könssegregerade grupper där flickor och pojkar leker med olika stilar och använder olika sätt 

för att påverka varandra. Detta indikerar på att den biologiska skillnaden i kombination med 

olika erfarenheter tidigt i livet är bidragande faktorer som formar män och kvinnor till olika 

sorters människor, även om de är verksamma inom samma område (ibid). Kaufman och 

Grace (2011) argumenterar å andra sidan för att könsskillnader inom ledarskap är socialt 

konstruerat.  

 

Eagly och Wood (2011) redogör för den feministiska ståndpunkten att kvinnor skiljer sig från 

män, men att denna skillnad inte nedvärderar kvinnor utan istället avslöjar hur kvinnor i vissa 

egenskaper överstiger män genom så kallade ’kvinnliga fördelar’. Detta exempelvis genom 

uppvisande av ett moraliskt omdöme och god etik. Vidare har denna forskning kring 

kvinnliga fördelar visat resultat där kvinnor i högre grad beröms för utmärkta 

ledarskapsegenskaper och i många fall överstiger mäns prestationer kring effektivt ledarskap 

(ibid). Eagly och Wood menar även att kvinnor uppvisar en mer inkluderande ledarstil i 

samband med att uppgifter utförs i grupp.  

 

En annan syn som lyfts fram när det talas om kvinnors ledarskap är tron på kvinnliga chefers 

förmåga att bidra med framförallt kommunikation och samarbete, tillhörighet och 

sammanhållning samt intimitet och omhändertagande. Grant med flera (Billing, Alvesson 

2000) menar att kvinnor ofta har ett annat förhållningssätt till makt jämfört med män. 

Kvinnors syn på makt beskrivs som mindre individualistisk och mer relationell och jämfört 

med män tenderar kvinnor att använda makten på ett mer konstruktivt sätt. Exempelvis genom 

bättre användande av arbetskraften, uppmuntran till kreativitet och att förändra hierarkiska 

strukturer (ibid). Ett flertal studier har gjorts för att undersöka om det föreligger någon 

skillnad i kvinnors och mäns sätt att leda. En studie som fastställt att det finns en skillnad är 

Eagly och Johnsons metaanalysstudie från 1990 vilken redogörs för i nästa avsnitt.  
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2.6  Ledarstil  och  kön    
Eagly och Johnsons (1990) metaanalysstudie visar på att det finns skillnad i ledarstil kopplat 

till kön. Resultatet av denna studie visar att kvinnliga ledare tenderar att vara mer 

demokratiska i sitt ledarskap jämfört med män som uppvisade en mer auktoritär och styrande 

stil. Detta resultat går emot tidigare forskning som visat att det inte finns en skillnad i ledarstil 

mellan könen. Forskare menar att detta kan förklaras av att kvinnor och män generellt haft 

ledarskapsroller på helt olika nivåer tidigare (Eagly, Johannesen-Schmidt, van Engen 2003). 

Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen menar vidare att det finns fördomar kring hur en 

kvinnlig respektive manlig ledare ska vara, vilket skapat en norm som påverkar hur de 

faktiska ledarna leder samt att detta gör att kvinnor är mindre auktoritära och hierarkiska än 

män i ett försök att legitimera sitt ledarskap (ibid). Utifrån Eagly och Johnsons (1990) resultat 

har därefter ytterligare studier gjorts som styrker teorin om att det föreligger skillnader i 

kvinnors och mäns ledarskap. Eagly, Johannessen-Schmidt och van Engen (2003) jämför tre 

former av ledarskap, transformativt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap för att se om 

det föreligger skillnad i kvinnor och mäns ledarstil. De tre ledarstilarna redogörs för i de 

följande tre avsnitten. 

 

2.6.1  Laissez-faire  
Somliga menar att laissez-faire står för en form av ‘icke ledarskap’ då ledaren visar ett 

minimalt engagemang och karaktäriseras av en generell ansvarslöshet (Eagly, Johannesen-

Schmidt, van Engen 2003). De ledare som präglas av denna stil av ledarskap uppvisar en 

passiv likgiltighet inför uppgifter och underordnade och kan bäst beskrivas som avsaknad av 

effektivt ledarskap (Yukl 2012). Ledaren är medveten om sina medarbetare men lägger ingen 

större vikt vid att influera eller påverka deras arbete. Medarbetarna har möjlighet att själva 

strukturera sitt arbete hur de vill utan att ledaren kommer med restriktioner. Resultatet av 

denna form av ledarskap är många gånger negativt då lite åstadkoms eftersom medarbetarna 

inte har några direktiv att handla efter. Denna ledarstil kan leda till skapande av frustration 

hos medarbetarna då avsaknad av syfte med arbetet gör att arbetet känns meningslöst. Det 

leder i sin tur till att medarbetarna blir omotiverade och distraherade och att produktiviteten 

går ner (Northouse 2012).  

 

Ledare med denna stil saknar ofta förtroende för sin egna förmåga att övervaka medarbetarnas 

arbete vilket resulterar i att de tenderar att begrava sig i pappersarbete för att undvika kontakt 
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med sina medarbetare. Ledarstilen karaktäriseras av försenade beslut, avsaknad av 

inblandning och feedback och att inga försök görs för att försöka motivera följarna. 

Medarbetarna lämnas ofta med för stort ansvar vilket gör att ledaren inte behöver fatta svåra 

beslut och kan undvika ansvar. Ledaren undviker ofta att ta sida i en konflikt och är ofta 

oorganiserad och har svårt att prioritera vilket medför att följarna många gånger känner sig 

ignorerade och isolerade (Buch, Martinsen, Kuvaas 2015). Northouse (2012) menar dock att i 

vissa fall kan denna form av ledarskap ses som effektiv då den erbjuder medarbetarna 

autonomi i sitt arbete vilket kan upplevas som motiverande.  

 

2.6.2  Transformativt  ledarskap  
Det transformativa ledarskapet karaktäriseras av effektiva ledare som inspirerar sina 

medarbetare och uppmuntrar dem till att bidra till organisationen (Eagly, Johannesen-

Schmidt, van Engen 2003). Ledaren framställer sig själv som en förebild genom att skapa 

förtroende hos medarbetarna. De sätter upp mål och utvecklar planer för hur dessa ska 

uppnås. Genom att utveckla sina medarbetare uppmuntrar den transformativa ledaren sina 

medarbetare att nå sin fulla potential och därmed öka deras bidrag till organisationen (ibid). 

Fokus ligger även på att öka medarbetarnas medvetenhet kring etiska frågor vilket ska ge 

upphov till extra motivation i arbetet (Yukl 2012).  

 

Bass och Riggio (2005) beskriver hur den transformativa ledaren ser till de individuella 

behoven hos sina följare och försöker hjälpa dem att nå sin fulla potential vilket samtidigt 

hjälper dem att utveckla sin egna ledarskapspotential. Ledaren utövar inflytande över sina 

följare genom att kommunicera en idealistisk vision av framtiden samtidigt som den ser till 

den individuella personens behov och förmågor samt stimulerar följarnas intellektuella 

utveckling (Melvyn, van Yperen, Wisse 2014). Transformativt ledarskap ses som en process 

där ledaren engagerar sig i andra och genom det skapar en relation där både moralen och 

motivationen ökar hos både ledaren och följaren (Northouse 2010). Bass och Riggio (2005) 

menar att transformativa ledare motiverar andra att göra mer än de ursprungligen hade för 

avsikt och ofta mer än de trodde var möjligt. De sätter höga förväntningar vilket ofta i 

kombination med motivation resulterar i bättre prestationer. Vidare involverar denna form av 

ledarskap att inspirera medarbetarna och att få dem att hänge sig åt organisationens mål 

samtidigt som de utmanas att vara innovativa problemlösare (ibid).  
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Bass har identifierat fyra komponenter av transformativt ledarskap (Birasnav 2014) som vi 

fritt översatt till svenska. Den första idealiserat inflytande (idealized influence) handlar om att 

ledaren beter sig på ett sätt vilket får denne att framstå som en förebild för sina medarbetare. 

Ledaren är omtyckt, respekterad, medarbetarna känner tillit för ledaren och vill efterlikna 

denne. En ledare med stor del idealiserat inflytande är villig att ta risker och är konsekvent 

snarare än godtycklig. Det går att räkna med att ledaren gör det rätta samt visar god etik och 

moral (Bass, Riggio 2005).  

 

Den andra komponenten är inspiration genom motivation (inspirational motivation) vilket 

innebär att transformativa ledare beter sig på ett sätt som inspirerar människor runt omkring 

sig genom att ge mening och utmaningar i arbetet och väcka gruppandan. Ledaren engagerar 

följarna genom att visualisera framtida mål och kommunicerar tydligt vilka förväntningar som 

finns. Ledaren visar även engagemang och åtagande i mål och delar den gemensamma 

visionen (Bass, Riggio 2005).  

 

Intellektuell stimulans (intellectual stimulation) är den tredje komponenten i det 

transformativa ledarskapet och innebär att ledaren stimulerar följarna till att vara innovativa 

och kreativa genom att ifrågasätta antaganden, omformulera problem och hantera gamla 

situationer på nya sätt. Kreativitet uppmuntras och individuella misstag kritiseras inte 

offentligt. Följarna uppmuntras att pröva nya angreppssätt och deras idéer kritiseras inte om 

de avviker från ledarens (Bass, Riggio 2005). 

 

Den sista komponenten är individuellt hänsynstagande (individualized consideration) vilket 

innebär att ledaren ägnar uppmärksamhet till varje enskild följares behov för att växa och 

utvecklas genom coachning. Det medför att medarbetarna successivt når högre del av sin 

potential. Individuella behov uppmärksammas och ledaren accepterar dessa olikheter. 

Tvåvägskommunikation uppmuntras och ledaren går ofta runt på arbetsplatsen och har 

personliga interaktioner med sina medarbetare (Bass, Riggio 2005).  
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2.6.3  Transaktionellt  ledarskap  
Den transaktionella ledarstilen handlar om att etablera en relation med medarbetaren som 

präglas av ett utbyte. Denna form av ledarskap handlar om att ledaren klargör för 

ansvarsområden, belönar de medarbetare som når uppsatta mål och korrigerar dem som inte 

gör det. Transaktionellt ledarskap närmar sig laissez faire ledarskap då ledaren i viss mån 

väntar tills problem blir allvarliga innan de hanteras (Eagly, Johannesen-Schmidt, van Engen 

2003).  

 

Transaktionella ledare ser inte till den individuella medarbetarens behov eller utveckling utan 

fokuserar istället på utbytet mellan sig själva och underordnade i syfte att uppfylla bådas 

agenda. Den transaktionella ledaren influerar medarbetarnas arbete då det ligger i både 

medarbetarnas och ledarens intresse att uppgiften blir genomförd (Northouse 2010). Belöning 

är sammankopplad med prestation vilket gör den enskilda uppgiftsprestationen viktig och 

tenderar att skilja medarbetarna från varandra. Det medför att följarna fokuserar på 

individuella mål istället för gemensamma vilket tenderar att minska samarbetet inom gruppen. 

Vidare leder denna form av ledarskap som fokuserar på prestationer till att medarbetarna kan 

uppleva ett behov att uppvisa sin kompetens genom att överträffa sina kollegor. När enskilda 

följare är medvetna om att deras prestationer ska utvärderas är de mer benägna att jämföras 

socialt och rikta sig till normativa standarder för att accepteras (Melvyn, van Yperen, Wisse 

2014).  

 

Tre komponenter av transaktionellt ledarskap har identifierats av Bass, även dessa har fritt 

översatts till svenska. Kontinuerligt belönande (contingent reward) innebär ett ledarbeteende 

där det finns en överenskommelse att den anställde utför en uppgift inom en tidsgräns i utbyte 

mot ersättning. Den andra komponenten är aktivt ledarskap genom avvikelse (active 

management by exception). En ledare som arbetar med aktivt ledarskap genom avvikelse 

övervakar medarbetarna och identifierar fel eller misstag och korrigerar dessa. Den sista 

komponenten, passivt ledarskap genom avvikelse (passive management by exception), 

innebär att ledaren lägger sig i först när ett misstag eller fel uppstått (Birasnav 2014). 
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2.6.4  Skillnad  i  ledarstil?  
Resultatet av Eagly, Johannesen-Schmidts och van Engens undersökning visar att det finns en 

majoritet av kvinnor som uppvisar transformativa drag i sitt ledarskap och att en majoritet av 

männen uppvisar transaktionella drag. En stor del av männen jämfört med kvinnorna visade 

även drag av laissez-faire ledarskap. En förklaring till att kvinnor uppvisar det transformativa 

ledarskapet tros vara att denna tillhandahåller kvinnor ett medel att överkomma 

inkonsekvensen mellan deras könsroll och deras roll som ledare. Att uppträda konsekvent 

med vad som förväntas av en ledare tenderar att hämma förmågan att uppfylla kraven i sin 

könsroll. Samtidigt hämmar en överensstämmelse med sin könsroll att uppfylla kraven i 

rollen som ledare. Den transformativa ledarstilen tillåter kvinnor att undvika de starka 

maskulina dragen samtidigt som den tillåter beteenden som stämmer överens med den 

kvinnliga könsrollen (Eagly, Johannesen-Schmidt, van Engen 2003). I nästa avsnitt fortsätter 

diskussionen kring hur förväntningar baserat på kön kan leda till konflikt mellan kvinnors 

könsroll och deras roll som ledare och därefter redogörs för hur sannolikheten att kvinnor som 

uppvisar stereotypt maskulina drag ses som framgångsrika. 

 

2.6.5  Gender-role  spillover    
Eagly och Johnson (1990) presenterar ytterligare ett perspektiv som tyder på att ledarbeteende 

kan vara något könsdifferentierade inom organisationer på grund av gender-role spillover. 

Det innebär att förväntningar och beteende som baseras på kön överförs på organisationen. 

Denna spillover-effekt sprider sig inom organisationen och ger människor olika förväntningar 

på kvinnors och mäns ledarskap. Konsekvent med synen på könsrollernas spillover-effekt på 

organisationer har ett flertal samhällsvetenskapliga forskare menat att kvinnliga ledare 

upplever en konflikt mellan deras könsroll och deras roll som ledare. Konflikten uppstår för 

kvinnliga ledare då den stereotypa ledaren och de förväntningar som associeras med gott 

ledarskap tillskrivs fler maskulina kvaliteter än feminina (ibid).   

 

Det kan argumenteras att maskulinitet uppvisas av kvinnor likväl som män. Fagenson och 

Jackson (Billing, Alvesson 2000) refererar till forskning vilken visar på att ju mer maskulina 

drag som uppvisas av en kvinna desto större är sannolikheten att hon uppfattas som 

framgångsrik. Kvinnor som uppfattas som framgångsrika sägs uppvisa denna hegemoniska 

maskulinitet. Ytterligare forskning har visat på att kvinnors identifikation med denna 

maskulina modell blir så viktig i takt med att kvinnor rör sig uppåt i hierarkin inom 

organisationer, att de riskerar att förskjuta de feminina egenskaper som tidigare accepterats 
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(ibid). Colwill (1993) menar att likheter mellan män och kvinnor ofta hänförs till det faktum 

att kvinnliga chefer verksamma inom mansdominerade branscher uppvisar fler maskulina 

personlighetsdrag än kvinnor inom kvinnodominerade yrken. Kvinnliga ledare som befinner 

sig högre upp i hierarkin inom typiskt mansdominerade positioner tenderar att uppvisa fler 

maskulina drag än andra kvinnor på mindre prestigefyllda chefspositioner.  

2.7  DISC-test  och  ledarskap 

En viktig komponent i denna uppsats är DISC-testet. Modellen baseras på forskning av 

William Moulton Marston som utvecklades 1928 för att skapa en bättre självförståelse samt 

förståelse för andra människor (Discanalys 2017), vilket kan ses som relevant inom 

ledarskapsområdet. Marston menade att de fyra former av emotionella uttryck som främst 

används är relaterade till hur en person uppfattar sig själv i relation till omgivningen. För att 

beskriva dessa självuppfattningar illustrerade Marston en tvåaxelmodell. Den första axeln 

visar huruvida en person uppfattar omgivningen som gynnsam eller icke gynnsam. Den andra 

axeln visar individens uppfattning av hennes makt inom denna miljö, alltså huruvida en 

person uppfattar sig som mer eller mindre kraftfull jämfört med omgivningen. Genom att 

väga en persons självuppfattning på dessa två axlar föreslog Marston att en individs 

emotionella tillstånd kunde beskrivas genom att använda en av fyra beteendestilar som DISC 

står för, se figur 2.1 DISC-modell. Trots att etiketterna för de fyra beteendestilarna förändrats 

sedan 1928 ligger Marstons teori kvar som grund för den moderna DISC-modellen (Sugerman 

et al 2011). Teorin har idag etablerats främst inom områden rörande ledarskaps- och 

grupputveckling (Discanalys 2017). Nedan redogörs för de fyra beteendeprofilerna av DISC-

testet. 
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DISC-modell 

 

 

Figur 2.1 DISC-modell. Första axeln visar huruvida en person uppfattar omgivningen som 
gynnsam eller icke gynnsam. Den andra axeln visar individens uppfattning av hennes makt 
inom denna miljö. Utifrån detta har fyra beteendestilar i fyra färger framtagits.  
 

Grön- Dominant (Dominance) 

Personer i den gröna kategorin är resultatinriktade, gillar utmaningar och letar ständigt efter 

nya sätt att öka sin effektivitet för att maximera sin framgång. Dessa personer arbetar snabbt, 

går gärna rakt på sak och gillar utveckling. Den gröna personens ledarstil kännetecknas av 

ordergivande. En grön chef är ofta kraftfull och beslutsam i sitt sätt för att få sina medarbetare 

att arbeta effektivt mot högt uppsatta mål. Som resultat av detta finns en risk att framstå som 

egoistisk och på bekostnad av moral och etik pusha andra mot målet (Discanalys 2017). 

 

Röd- Inspirerande (Inspiring) 

Den röda personligheten är ivrig, blir uppspelt över nya möjligheter och visar stark entusiasm. 

Den röda personligheten är charmig och socialt kompetent vilket ofta gör den omtyckt och 

populär. Även samarbete är viktigt för denna personlighet. Dessa personer uppfattas ibland 

som väl känslosamma och överdrivna i sin iver vilket kan göra deras medarbetare illa till 

mods. Den röda ledaren är initiativtagande och deras ledarstil kännetecknas av motivation. 

Dominance Inspiring

Cautious Supportive
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Dessa ledare har en förmåga att genom sin optimism och iver motivera andra, dock ibland 

utan närmare tanke på konsekvenserna (Discanalys 2017).  

 

Blå- Stöttande (Supportive) 

Den blå profilen fokuserar på att skapa och underhålla relationer bland medarbetarna, att 

skapa och bibehålla fred och harmoni på arbetsplatsen (Disctest 2017). En blå profil 

prioriterar att ge stöd till sina medarbetare och är samtidigt en lugn, tålmodig och stabil 

ledare. En blå profil uppskattar inte förändringar i tillvaron utan föredrar en stabil tillvaro med 

hög lojalitet till sina medarbetare, viktigt är också att bli accepterad av gruppen vilket kan 

vara en begränsning för den blå individen (Discprofil u.å.).  

 

Gul- Försiktig (Cautious) 

Den gula profilen fokuserar på fakta, regler och korrekthet (Disctest 2017). De är vänliga, 

tankfulla, tenderar att vara goda lyssnare och uppfattas som uppriktiga och pålitliga. De ses 

som noggranna och försiktiga vilket resulterar i att de tenderar att vara passiva vid konflikter 

och inte uttrycka sina egna åsikter. Den gula personligheten kännetecknas av att de 

åstadkommer saker och är specialister. Ledarstilen är inkluderande då dessa chefer ofta är 

ärliga och uppmuntrar till samarbete med beslut som gynnar alla. Det föreligger en risk att 

dessa blir utnyttjade för sitt tålamod och stöd då de litar på andra och är förhållandevis 

passiva i sitt ledarskap (Discanalys 2017). 

 
2.8  Sammanfattning  och  diskussion  av  teoretisk  referensram 

Det är omtvistat hur kopplingen mellan kön och makt ser ut samt hur denna skillnad ska 

hanteras och förstås. Genom det socialkonstruktivistiska begreppet genus har de samhälleliga 

och sociala aspekterna av kön fångats. Mycket av den forskning som gjorts kring kvinnor och 

mäns ledarskap utgår från skillnader i egenskaper som främst kan kopplas till femininitet och 

maskulinitet, där normen kring ledarskap tillskrivs fler maskulina än feminina egenskaper. 

Teorierna som presenteras nedan lägger den teoretiska grunden vilket analysen för denna 

studie kommer baseras på. 

Förväntningar på hur kvinnor och män ska vara som förs över på organisationen fångas i 

begreppet gender-role spillover. Dessa förväntningar kan skapa en konflikt mellan kvinnors 

könsroll och deras roll som ledare då gott ledarskap tillskrivs fler maskulina egenskaper. 
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Denna teori kommer i analysen av materialet användas för att skapa förståelse för hur denna 

konflikt kan påverka kvinnliga chefers ledarskap.  

Forskning som visat på skillnad i kvinnor och mäns ledarstil är Eaglys, Johannesen-Schmidts 

och van Engens studie där kvinnor tenderar att i större utsträckning vara transformativa 

medan män i större utsträckning uppvisade ett transaktionellt eller laissez-faire ledarskap. 

Dessa tre ledarstilar kommer användas för att identifiera vilket ledarskap cheferna inom 

kvinno- respektive mansdominerade branscher använder för att se om det föreligger någon 

skillnad.  

Även begreppet glastakseffekten är relevant att ta med sig då detta begrepp belyser de 

osynliga hinder och barriärer som kvinnor, tillskillnad från män, måste ta sig över för att nå 

högre ledarpositioner inom organisationer. Glastakseffekten är av relevans då denna studie 

ämnar att undersöka kvinnors ledarskap vilket många gånger hindras av denna osynliga 

barriär.  

Avslutningsvis ges dessutom DISC-testet en roll i denna studies analys. Modellen används på 

områden för ledarskap för att skapa självförståelse och förståelse för andra individer, främst i 

gruppsammanhang och är därför relevant i studier av ledarskap. Denna modell är således 

användbar för denna studie som undersöker hur kvinnor ser på sitt eget ledarskap. 
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3.0  Metod  
I följande kapitel presenteras val av metod som gjorts vid insamlandet av empiri och för 

analysen av materialet. I kapitlet redogörs även för studiens vetenskapliga förhållningssätt 

samt att en kritisk diskussion förs kring metodens räckvidd och begränsningar. 

 

3.1  Vetenskapligt  förhållningssätt  
För att besvara studiens frågeställning kring hur kvinnliga chefer ser på sitt ledarskap har vi 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Utöver detta har 

empiri även insamlats genom att respondenterna gjort ett personlighetstest kallat DISC-test. 

Detta medför att studien i huvudsak antar en kvalitativ ansats men med kvantitativa inslag. 

Studien utgår från den ontologiska ståndpunkten konstruktivism, vilket innebär att sociala 

företeelser och dess mening kontinuerligt skapas av sociala aktörer (Bryman, Bell 2013). 

Vidare innebär detta ett synsätt där sociala företeelser och kategorier inte enbart skapas i ett 

socialt samspel utan även att dessa befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring (ibid). 

 

En stor del av den könsteoretiska forskningen utgår från antagandet att kön är något socialt 

och kulturellt konstruerat. Thurén och Sundman uttrycker det som “att vi människor själva 

skapar, bygger och konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt” (Wahl et al 

2014: 349). Den socialkonstruktivistiska syn denna studie antar innebär således att kön skapas 

genom mänskligt beteende. I denna studie används begrepp som kvinnligt, manligt, maskulint 

och feminint då tidigare forskning tar avstamp i dessa begrepp och därmed är svåra att 

undvika. I högsta mån har vi dock försökt utesluta begrepp och formuleringar som bidrar till 

att reproducera skapandet av kön.  

 

Det insamlade materialet har analyserats med ett hermeneutiskt perspektiv. Ett sådant 

perspektiv bygger på förståelse och tolkning, där fokus ligger på att hitta en djupare mening 

än den som omedelbart uppfattas (Dalen, 2007).  

 

Det bör också nämnas att vi i denna studie inte lagt någon värdering i huruvida 

respondenterna som valts ut utövar ett ‘ledarskap’ eller ett ‘chefskap’ utan begreppen används 

synonymt. Respondenterna har valts utifrån deras formella chefsposition inom organisationen 

de verkar i och benämns som chefer medan den teoretiska referensramen utgått från begreppet 

ledare. 
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3.2  Abduktiv  ansats  
Studien utgår från en abduktiv ansats. En abduktiv ansats innebär att ett enskilt fall, 

forskningsfrågan, tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, vilket om det är riktigt, 

förklarar fallet i fråga (Alvesson, Sköldberg 2008). Tolkningen som görs bör därefter styrkas 

genom iakttagelser av nya fall. Abduktion innehåller både induktiva och deduktiva drag men 

är inte enbart en mix av dessa två metoder då den tillför nya och egna moment. Under arbetets 

gång utvecklas det empiriska området successivt jämte att även teorin justeras och förfinas för 

att förklara det övergripande mönstret. Grunden i abduktion är att forskarna utgår från empiri 

men inte avvisar en teoretisk förförståelse utan använder denna som ett medel för djupare 

förståelse (ibid). Arbetsprocessen för denna studie kan därmed beskrivas som en växelvis 

rörelse där vi förflyttat oss mellan teori, empiri och den ställda forskningsfrågan. Denna 

studie har utgångspunkt i teorier kring genus och ledarskap samt i empiri från 

semistrukturerade intervjuer och DISC-test. Utifrån dessa teorier i kombination med vår egna 

förförståelse och intresseområde har studiens frågeställning skapats som kan finnas intressant 

då genus är ett aktuellt och omdiskuterat ämne inom ledarskapsforskningen. 

 

3.3  Urval  och  avgränsningar  
Val av respondenter gjordes utifrån ett icke-sannolikhetsurval, i detta fall genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval med respondenter som fanns tillgängliga för forskarna (Bryman, Bell 

2013). Detta då respondenterna valts ut genom personliga anknytningar via arbete och sociala 

kontakter. Kritik kan emellertid riktas mot denna form av urval då det är svårt att generalisera 

resultatet. Trots detta är bekvämlighetsurval vanligt förekommande inom företagsekonomisk 

forskning då sannolikhetsurval är både tid- och resurskrävande (ibid). Stake (Denscombe 

2014: 39) uttrycker det som, “vår tid och tillgång till fältarbete är nästan alltid begränsad. 

Om vi har möjlighet så bör vi välja fall som är lättåtkomliga och öppna för vår 

undersökning”. Emellertid ges generaliserbarhet inte samma centrala del inom kvalitativ 

forskning som i kvantitativ. Valet att använda ett bekvämlighetsurval baserat på vårt egna 

kontaktnät motiveras av att vi genom dessa kontakter kommit i kontakt med ett flertal 

kvinnliga chefer som tros kunna bidra med relevant material till studien. 

 

Personerna som intervjuats har, trots att de delvis utgått från vårt egna kontaktnät, ingen 

personlig anknytning till forskarna utan har nåtts via bekantas kontakter. Vidare har delar av 

urvalet gjorts genom ett snöbollsurval (Bryman, Bell 2013) då den första tillfrågade 
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intervjupersonen hade kontakt med flera kvinnor i ledande positioner inom samma bransch 

vilka var relevanta för undersökningen. Även snöbollsurvalet har brister gällande möjligheten 

att generalisera resultatet till en större population (Esaiasson et al 2012). Under rådande 

förutsättningar prioriterades dock tillgången till respondenter inom relevant bransch och 

position. Kort sagt kan snöbollsurvalet beskrivas som en effektiv teknik för att utöka antalet 

respondenter som uppfyller vissa urvalskriterier eller andra relevanta förutsättningar 

relaterade till undersökningen (Denscombe 2014).  

 

Baserat på studiens frågeställning finns det någon skillnad i hur kvinnliga chefer i 

kvinnodominerade branscher ser på sitt ledarskap jämfört med kvinnliga chefer i 

mansdominerade branscher? har vi valt ut respondenter i första hand utifrån att de är 

verksamma inom en bransch som är tydligt kvinno- eller mansdominerad. Mansdominerad 

respektive kvinnodominerad bransch utgår från definitionen att förhållandet män respektive 

kvinnor har minst en 60-40 fördelning (SCB 2010). Totalt har fyra chefer inom 

kvinnodominerade branscher och fyra chefer inom mansdominerade branscher intervjuats 

vilket ger en total på åtta respondenter inom åtta organisationer. De chefer som valts ut inom 

mansdominerade branscher är verksamma inom bank- och finans- samt projektledning inom 

byggnadsbranschen. De chefer som representerar kvinnligt dominerade branscher är 

verksamma inom ideella icke-statliga organisationer som arbetar för jämställdhet och 

jämlikhet, med biståndsarbete samt stöd för kvinnor i utsatta situationer.   

 

Som med all forskning måste även denna studie anta vissa avgränsningar gällande urval, 

omfattning och tidsram. Sveriges arbetsmarknad är uppdelad i en privat sektor och en 

offentlig sektor (Information om Sverige 2016). Att undersöka både den privata och offentliga 

sektorn kan tyckas intressant då en stor del kvinnor är verksamma inom exempelvis skola, 

vård och omsorg men då detta hade blivit alltför omfattande i förhållande till den tid som 

finns till förfogande valde vi att avgränsa oss till den privata sektorn. Vidare hade en 

jämförande studie mellan dessa sektorer troligtvis gett skeva resultat då de båda sektorerna 

skiljer sig nämnvärt i struktur och uppbyggnad. I Sverige är en majoritet av alla chefer män 

och inom den privata sektorn är skillnaden i antal kvinnliga och manliga chefer störst (SCB 

2017). Vi anser därmed att en studie av den privata sektorn kommer att bättre lämpa sig för att 

ge svar på studiens valda frågeställning då det går att finna både kvinno- och mansdominerade 

branscher samt att kvinnans historiskt svagare roll inom den privata sektorn gör området 

relativt outforskat. Vidare har vi valt att göra en geografisk avgränsning till 
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Stockholmsområdet för att personligen kunna möta respondenterna för intervju på deras 

arbetsplatser.  

 

3.4  Val  av  litteratur  
Sökandet efter relevant litteratur har skett i söksystemet “SöderScholar”. Även databasen 

“Google Scholar” har använts. De mest frekvent använda sökorden var ‘gender’, ‘leadership’, 

‘transformative’, ‘transactional’, ‘differences’, ‘feminine’, ‘masculine’. Utöver dessa källor 

har SCBs statistik använts för att undersöka könssammansättningen i branscher.  

 

3.5  Metod  för  insamling  av  empiri  
Två metoder har använts för insamlande av empiri, semistrukturerade intervjuer och DISC-

test, vilka redogörs för nedan.  

 

3.5.1  Semistrukturerade  intervjuer  
Semistrukturerade intervjuer har använts som huvudsaklig metod för insamling av empiri. 

Detta innebär att intervjuaren utgår från en färdig lista med ämnen som ska behandlas och 

frågor som ska besvaras. Emellertid har intervjuaren en flexibel inställning där utrymme ges 

för att ändra ämnenas ordningsföljd. Dessutom ges utrymme för den intervjuade att utveckla 

sina tankar och mer utförligt tala om de ämnen som tas upp. Svaren som ges är öppna och 

betoning ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (Denscombe 2014). 

 

Valet av metod motiveras av ett behov att få tillgång till respondenternas egna uppfattning 

och synsätt vilket är av högsta vikt för insamlandet av relevant empiri (Bryman, Bell 2013). 

Semistrukturerade intervjuer sågs därför som en väl lämpad metod för att besvara studiens 

frågeställning då cheferna själva får tala om sin egna syn på sitt ledarskap. Denna metod ger 

respondenterna möjlighet att fritt tala utifrån de ämnen och frågor som tas upp vilket 

möjliggör uttömmande svar från respondenten. Samtidigt kan intervjuaren styra samtalet och 

därmed se till att relevanta ämnen tas upp. Det bör nämnas att ostrukturerade intervjuer är en 

metod som också hade lämpat sig för denna studie då denna ytterligare betonar den 

intervjuades tankar. Båda dessa former ämnar att låta den intervjuade att utveckla sina egna 

tankar och resonemang i syfte att “upptäcka” snarare än att “kontrollera” (Denscombe 2014). 

Vi valde trots detta semistrukturerade intervjuer då dessa ger möjlighet för intervjuaren att i 
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större utsträckning styra samtalet utifrån fastställda frågor, vilket vi ansåg vara av vikt för att 

kunna besvara studiens frågeställning.   

 

Intervjuguiden till denna studie är utformad efter två teman där det första temat berör 

ledarskap och det andra temat berör genus. Valet av dessa teman motiveras av att det första 

temat ger förståelse för respondenternas ledarstil och det andra temat skapar en förståelse 

kring den miljö och situation de verkar inom. För fullständig intervjuguide se bilaga 1.  

 

3.5.2  DISC-test  
Utöver intervjuerna har respondenterna också genomfört ett DISC-test. DISC-testet är ett 

verktyg som hjälper individen att avgöra vilken beteendestil som beskriver dem på bästa sätt. 

Genom att lära sig den egna beteendestilen ges personen en bättre förståelse för sina egna 

styrkor, utmaningar, farhågor och motivatorer. DISC-testen kan även lära individen hur denne 

kan använda sina styrkor för att förbättra och stärka relationen till andra och till att bygga 

starkare och bättre fungerande organisationer med tiden (Sugerman, Scullard, Wilhelm 2011). 

Testet består av 12 frågor med två delfrågor där respondenten väljer ett “mest” och ett 

“minst” alternativ på varje fråga. De fyra färgerna grön, röd, gul och blå används för att dela 

in personliga egenskaper i fyra beteendemässiga stilar.  

 

Syftet med att låta respondenterna genomföra DISC-testet var att få en alternativ bild över hur 

cheferna är i sitt ledarskap genom att de kategoriseras i fyra olika beteendestilar. Dessa 

beteendemässiga stilar kommer kopplas till de tre ledarstilarna transformativt, transaktionellt 

och laissez-faire vilket kommer användas som underlag i analysen för att se om det föreligger 

skillnad i hur ledarskap utövas i branscher som domineras av kvinnor och branscher 

dominerade av män. Vidare kommer resultaten av DISC-testerna jämföras med intervjuerna 

för att se om dessa skiljer sig åt. Vi har valt att komplettera intervjuerna med DISC-testet då 

många chefer har stött på det här testet under sin karriär. Genom DISC-testen ges ett 

ytterligare perspektiv av hur respondenterna uppfattar sitt egna ledarskap vilket stärker 

studiens validitet då resultatet från intervjuerna annars enbart baserats på vårt tolkande av 

respondenternas svar. DISC-testen ses som ett komplement till intervjuerna som genomförts.  

 

Testet är hämtat från https://discpersonalitytesting.com/free-disc-test/ och består av 12 frågor 

med två svarsalternativ som sedan sammanställs och kategoriserar respondentens beteende i 
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en av de fyra färgerna (Discpersonalitytesting, 2017). Frågorna är fritt översatta från engelska 

till svenska. För svensk översättning av DISC-testet se bilaga 2.   

 

3.6  Analysverktyg  
Vi har i denna studie valt att utgå från de resultat som Eagly, Johannesen-Schmidt och van 

Engen kommit fram till när de jämfört kvinnors och mäns ledarskap. Resultatet visar att 

kvinnor tenderar att uppvisa ett mer transformativt ledarskap jämfört med män samt att män i 

större utsträckning uppvisar transaktionella eller laissez-faire drag jämfört med kvinnor. Med 

utgångspunkt i detta resultat kommer kvinnliga chefer inom kvinnodominerade branscher 

jämföras med kvinnliga chefer verksamma i mansdominerade branscher för att se om det 

föreligger skillnad i ledarskapet som uppvisas inom de olika branscherna. Ledarstilarna 

transformativt, transaktionellt och laissez-faire kommer agera analysverktyg för att identifiera 

vilken ledarstil respondenterna uppvisar.  

 

Kopplat till studiens syfte som är att jämföra kvinnliga chefer i branscher av olika social 

struktur lämpar sig dessa ledarstilar då Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen använt 

dessa för att undersöka om det föreligger skillnad i män och kvinnors ledarskap. Då denna 

uppsats antar en socialkonstruktivistisk syn på genus, och tidigare forskning visat på en 

skillnad mellan kvinnliga och manliga ledare utifrån ledarstilarna transformativt, 

transaktionellt och laissez-faire, lämpar de sig också väl för att se om olika social kontext ger 

olika typer av ledare även om de är av samma kön. 

 

3.7  Metod  för  analys  av  intervjuer  
Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats för att skapa ett översiktligt underlag av 

respondenternas svar. Underlaget har sedan analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys 

som fokuserar på att söka materialets bakomliggande teman, vilket är ett av de vanligaste 

sätten att analysera dokument på (Bryman 2013). Innehållsanalysen har utgått ifrån teori kring 

ledarskapsstilarna transformativt, transaktionellt och laissez-faire. För att kunna koppla det 

respondenterna sagt till de olika ledarstilarna har en tabell med nyckelord för de olika 

ledarstilarna gjorts, se tabell 3.1 Nyckelord nedan. Nyckelorden har tagits fram ur teorin kring 

de olika komponenterna som ledarstilarna består av, där det redogörs för typiska 

karaktäristiska drag ledarna av de respektive stilarna uppvisar. 

  



 23 

Nyckelord 

Transformativ ledarstil   
Komponenter: Exempel nyckelord: 
Idealiserat inflytande Förebild, omtyckt, respekterad, tillit, etik & moral 
Inspiration genom motivation Inspirerande, vision, etik & moral, tydlig kommunikation 
Intellektuell stimulans Kreativitet, öppenhet för nya idéer, innovativ 

Individuellt hänsynstagande 
Coachning, uppmärksamhet, tvåvägskommunikation, 
interaktion 

  
Transaktionell ledarstil  
Komponenter: Exempel nyckelord: 
Kontinuerligt belönande Utbytesrelation, ersättning 
Aktivt ledarskap genom 
avvikelse Övervakande, korrigerande 
Passivt ledarskap genom 
avvikelse Passivitet, kontrollerande 
  
Laissez-faire ledarstil  
Exempel nyckelord:  
Ansvarslöshet, ointresse,  
oorganiserad, likgiltighet  

 

Tabell 3.1 Nyckelord för ledarstilar. Tabellen innehåller nyckelord för de tre ledarstilarna 
som använts för att analysera respondenternas ledarskap.    
 

Med utgångspunkt i nyckelorden har de transkriberade texterna sedan färgkodats utefter de tre 

olika ledarstilarna. Därefter har alla markeringar sammanställts för att undersöka hur frekvent 

ledarna talar i termer av transformativt, transaktionellt eller laissez-faire. Även citat har lyfts 

fram för att förtydliga och förstärka de resonemang respondenterna fört och som vi kopplat 

till de olika ledarstilarna. Valet av en innehållsanalys som metod har gjorts för att det är ett 

effektivt sätt att kunna koppla respondenternas svar och resonemang till de teoretiska begrepp 

som ligger till grund för studiens analys. 

 

3.8  Metod  för  analys  av  DISC-test  
DISC-testerna har genomförts med respondenterna vid det tillfälle intervjuerna ägt rum. De 

har fått fylla i testet i pappersform som sedan matats in i testet på hemsidan som 

tillhandahåller funktionen. De respondenter som på grund av tidsbrist inte kunnat göra DISC-

testet i samband med intervjun har vi skickat testet till via e-post och sedan fått det återsänt 

till oss. Vi har valt att utgå från vår svenska översättning av testet för att minimera risken att 



 24 

respondenterna tolkar frågorna olika då ursprungstestet är utformat på engelska. Resultaten 

som gavs av DISC-testerna har använts för att identifiera de tre ledarstilarna och är ytterligare 

ett verktyg för att besvara studiens frågeställning. Även DISC-testens övergripande 

egenskaper, dominant, inspirerande, stöttande och försiktig har kopplats till de tre 

ledarstilarna transformativt, transaktionellt och laissez-faire. Testet har valts för att det är väl 

etablerat och många chefer har varit i kontakt med det vid tidigare tillfällen. 

 

3.9  Kritisk  metoddiskussion  
Som med alla metoder finns det begränsningar och invändningar och det gäller även metoden 

som valts i denna studie. Problem gällande studiens transparens är något som Bryman (2013) 

pekar på när det kommer till kvalitativ forskning, vilket innebär en svårighet att se hur 

undersökningen planerats och genomförts. Bryman menar att detta problem hanteras genom 

att i möjligaste mån redovisa för arbetsprocessens tillvägagångssätt (Bryman 2013). Detta 

problem har hanterats genom att det i metodavsnittet tydligt redogörs för vald metod, urval 

och övrigt tillvägagångssätt samt att dessa val kopplas till studiens syfte och frågeställning 

vilket också ökar studiens transparens.  

 

3.9.1  Validitet  och  reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp gällande forskning (Bryman, Bell 2013). 

Nedan kommer det redogöras för dessa begrepp, problem som kan komma att uppstå i denna 

studie med koppling till dessa begrepp samt hur dessa problem har hanterats. 

 

Validitet handlar om att se om de slutsatser som genererats från undersökningen hänger ihop 

eller inte samt om studien undersöker det den säger sig undersöka (Bryman, Bell 2013). 

Reliabilitet handlar i sin tur om tillförlitlighet och om huruvida resultatet skulle bli detsamma 

om undersökningen genomfördes på nytt (ibid). Frågor rörande validitet och reliabilitet har i 

denna studie hanterats genom att fortlöpande i högsta möjliga mån på ett så noggrant sätt som 

möjligt redogöra för arbetsprocessen och de val som gjorts. Detta har exempelvis gjorts 

genom att intervjuerna har transkriberats och citat lyfts fram för att stärka resonemang.   
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3.9.2  Trovärdighet  
Inom kvalitativ forskning är emellertid trovärdighet en central del där begreppet tillförlitlighet 

i sin tur är viktigt (Bryman, Bell 2013). Tillförlitligheten beskriver Bryman och Bell som att 

verkligheten kan uppfattas på många olika sätt ur olika individers perspektiv. De menar att för 

att försäkra sig om en god tillförlitlighet ska forskarna se till att resultatet överensstämmer 

med den information som respondenterna delat med sig av (ibid). Detta har vi säkerställt 

genom att vi efter intervjuerna har transkriberat dessa samt skickat en sammanställning av 

intervjun till respondenten som sedan fått godkänna dessa. Pålitligheten, vilket också är en 

central del av trovärdigheten som innebär att det skapas en redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen, har försäkrats genom att göra klara val med en tydlig motivation 

genomgående i studien.  

 

3.9.3  Äkthet  
Äkthet handlar enligt Bryman och Bell (2013) inom kvalitativ forskning om att ge en rättvis 

bild av det som undersöks. Detta har vi säkerställt genom att vi intervjuat de personer som är 

av direkt intresse för vår studie, nämligen chefer inom de olika branscherna utifrån frågor 

kring hur dessa uppfattar sitt ledarskap.  

 

3.10  Forskningsetik  
Diener och Crandall (Bryman, Bell 2013) talar om fyra huvudsakliga principer rörande etik 

vid forskning. Två av dessa, samtyckeskravet och falska förespeglingar, är framförallt av 

relevans för denna studie. Frågan om samtycke och godkännande av deltagande i 

undersökningen tar främst avstamp i diskussionen kring dolda observationer där deltagarna 

inte känner till forskarens verkliga roll. Denna princip belyser vikten av att deltagarna ska få 

tillräckligt med information för att kunna neka till deltagande, alternativt ge sitt samtycke till 

medverkan i undersökningen (ibid). Samtyckesprincipen har i denna studie hanterats genom 

att presentera deltagarna för området kvinnors ledarskap vilket studien kretsar kring. Gällande 

genomförandet av intervjun har vi frågat respondenterna om samtycke till inspelning. Efter att 

intervjuerna genomförts och transkriberats har respondenterna erbjudits en sammanställning 

av intervjun för att kunna korrigera eventuella feltolkningar. Namnen på deltagarna har 

anonymiserats då dessa inte ses som relevanta för studiens resultat, deltagarna benämns 

istället med ett fiktiva namn. 

 



 26 

Slutligen bör också nämnas att då denna studie har sin utgångspunkt i det konstruktivistiska 

perspektivet ses även vi som forskare som en del av denna sociala konstruktion. Detta medför 

att denna studie, likt all forskning inte kan ses, eller ska ses, som befriad från värderingar.  
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4.0  Resultat  
I följande kapitel kommer resultatet av den insamlade empirin redovisas. Inledningsvis 

presenteras alla chefer med en kort bakgrundsbeskrivning av deras position samt 

organisationerna de är verksamma inom. Därefter redogörs för resultatet av ledarstil inom 

de olika branscherna och slutligen presenteras de aggregerade resultaten av DISC-testerna 

för respektive bransch.  

 
4.1  Presentation  av  chefer  inom  kvinnodominerade  branscher  
    
Ebba är VD i en ideell organisation som arbetar med jämställdhetsfrågor där hon har varit 

verksam sedan 2013 och har sedan 2014 varit VD. Hon ansvarar för sju anställda, två till fyra 

praktikanter per termin samt för närvarande för 17 fristående konsulter som bedriver 

utbildningar i organisationens namn. Hon har genomgått olika utbildningar inom ledarskap 

däribland ’Utveckling, grupp och ledare’ (UGL) som är en veckolång utbildning för att förstå 

grupprocesser. Hon har också gått en tvådagars utbildning som var speciellt inriktad till chefer 

i ideella organisationer och utöver detta även fackliga kurser i arbetsrätt.  

 

Bella är verksamhetschef i en ideell förening som arbetar i syfte att stötta kvinnor som utsatts 

för sexuella övergrepp. Arbetet innefattar även att belysa problematiken rörande sexuellt våld. 

Hon har varit verksam inom organisationen sedan 2014. Bella ansvarar över sju anställda där 

två är verksamma på annan ort. Hon har genomgått ett flertal utbildningar inom ledarskap 

tidigare och går för närvarande en parallellt med sitt arbete.  

 

Birgitta är chef över policy- och påverkans arbetet på en biståndsorganisation där hon varit 

verksam som chef sedan två år tillbaka men har arbetat inom organisationen i fem år. 

Organisationens huvudsakliga syfte är att bistå andra organisationer som arbetar med frågor 

som mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratisering. Hon ansvarar för 11 personer på 

sin avdelning. Birgitta går för närvarande en utbildning i ledarskap som kallas Irma vilken 

enbart kvinnliga ledare kan gå.  

 

Rebecka är generalsekreterare och grundare i en organisation som arbetar med att främja 

jämställdhet i civilsamhället genom att föreläsa i organisationer samt att tillhandahålla ett 

nätverk med mentorskap för kvinnor i ledande position. Rebecka har arbetat i organisationen 

sedan starten för fem och ett halvt år sedan. Hon ansvarar för tre medarbetare och ett antal 
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personer som är verksamma ideellt. Hon har gått en UGL utbildning samt 

mentorskapsprogram inriktat på ledarskap.  

 

4.2  Presentation  av  chefer  inom  mansdominerade  branscher  
 
Ronja är VD i sitt eget företag vilket är verksamt inom konsultbranschen och tillhandahåller 

projektledare för byggprojekt. I sitt företag har hon två anställda som hon ansvarar över. 

Genom sin roll som projektledare har hon även en samordnande roll för att leda projektet 

framåt vilket innebär ansvar över ett ytterligare antal personer. Ronja har tidigare varit 

verksam inom finansbranschen där hon genomgått ett flertal utbildningar i ledarskap där den 

mest framstående var en ‘THE’ utbildning som består av en veckas intensivkurs i ledarskap.  

 

Beatrice är bankdirektör på en av Sveriges storbanker. Hon leder omkring 220 personer som 

har till uppgift att ta hand om bankens supportverksamhet genom kundkontakt via telefoni, 

chatt och mail. Hon är verksam i tre städer, Stockholm, Malmö och Örebro vilket innebär 

mycket resande i tjänsten. Beatrice har arbetat på olika nivåer inom banken i närmare 30 år 

och har genomgått ett flertal utbildningar i ledarskap, däribland UGL, en 

jämställdhetsutbildning samt utbildning i personligt ledarskap.  

 

Gabriella är verksam som VD inom en finansiell företagsgrupp som arbetar med inkasso. Hon 

ansvarar för omkring 140 personer. Hon har arbetat i företaget i 17 år och har i 10 av dessa år 

innehaft chefspositioner på olika nivåer. Hon har inte gått några utbildningar i ledarskap men 

har en examen i ekonomi med inriktning organisation och ledarskap.  

 
Julia är verksam som VD för ett företag som ingår i en större koncern. Företagets 

huvudsakliga syssla är att tillhandahålla konsulter för projektledning inom byggbranschen. 

Hon har mellan sex och åtta medarbetare som direktrapporterar till henne samt det 

övergripande ansvaret för företaget. Julia har gått ett flertal ledarskapsutbildningar, däribland 

UGL, hon är även verksam inom en ledarskapsutbildning som facilitator.  
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4.3  Nyckelord  
Resultatet av studien som presenteras i nästa avsnitt baseras på den insamlade empirin från 

intervjuerna. Empirin har analyserats med hjälp av nyckelord för att kunna koppla det 

cheferna sagt till de tre ledarstilarna transformativt, transaktionellt och laissez-faire. I tabell 

3.1 Nyckelord i metodavsnittet har det redogjorts för några av de nyckelord som använts för 

att koppla samman empiri och teori. Resultatet bör läsas med en förförståelse att de 

frekvenser som presenteras har tagits fram genom att vi räknat antal gånger under intervjuerna 

respondenterna talat i termer som genom nyckelorden kan tolkas som transformativa, 

transaktionella eller laissez-faire. Dessutom har intervjuerna varierat i längd då vissa 

respondenter varit mer kortfattade i sina svar medan andra varit mer uttömmande. 

 

4.4  Resultat  av  ledarstil  
Syftet med denna studie var att undersöka om det går att utröna en skillnad i hur kvinnliga 

ledare i kvinno- respektive mansdominerade branscher ser på sitt ledarskap. Resultatet av vår 

studie visar att båda grupperna i huvudsak är transformativa i sitt ledarskap. Chefer i 

mansdominerade yrken tenderar dock att i större utsträckning än chefer i kvinnodominerade 

yrken beskriva sitt ledarskap i termer som går att koppla till det transformativa ledarskapet. 

Dessutom talar chefer i de kvinnodominerade branscherna i högre grad i termer som går att 

koppla till den transaktionella ledarstilen. Denna skillnad är dock inte allt för stor.  

 

Cheferna i kvinnodominerade yrken uppger vid 72 tillfällen under intervjuerna drag som kan 

kopplas till det transformativa ledarskapet och vid 16 tillfällen drag som kan kopplas till det 

transaktionella ledarskapet och inget som kan kopplas till laissez-faire. Det ger en procentuell 

andel transformativa drag på 81,82% och en procentuell andel transaktionella drag på 

18,18%. Motsvarande siffror för cheferna inom mansdominerade yrken är vid 57 tillfällen 

transformativa drag, och vid 11 tillfällen transaktionella drag och inga drag som kan kopplas 

till laissez-faire. Detta ger en procentuell andel transformativa drag på 83,82% och en 

procentuell andel transaktionella drag på 16,18%. Studien har alltså visat på en, om något 

liten, skillnad i hur de olika grupperna ser på sitt ledarskap. 
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4.5  Resultat  av  sammanställda  DISC-test    
Resultatet av de sammanställda DISC-testerna för de kvinnodominerade branscherna gav 

totalt en frekvens på 18 svar för dominans, 14 för försiktighet, 10 för stöttande och sex för 

inspirerande. För de mansdominerade branscherna blev resultatet 26 svar för dominans, 14 för 

försiktighet, fem för inspirerande och tre för stöttande.   

 

 

Diagram 4.1 Sammanställt DISC-resultat för kvinnodominerad bransch. 
 

 

Diagram 4.2 Sammanställt DISC-resultat för mansdominerad bransch. 
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5.0  Analys  av  resultat  
Kommande kapitel är disponerat på följande sätt; kapitlet inleds med en presentation av 

innebörden av att som kvinna vara chef inom en kvinno-respektive mansdominerad bransch 

kopplat till de förväntningar som finns på kvinnors ledarskap samt glastakseffekten. Därefter 

analyseras respondenternas intervjuer utifrån ledarstilarna transformativt, transaktionellt 

och laissez-faire. Avslutningsvis görs en jämförande analys mellan resultatet av intervjuerna 

och DISC-testerna.   

 

5.1  Att  som  kvinna  vara  chef  inom  en  kvinnodominerad  bransch  
En majoritet av de chefer vi intervjuat inom de kvinnodominerade branscherna har 

gemensamt att de anser att de fått verka inom vad de beskriver som “en bubbla” som varit 

förskonad från fördomar utifrån kön. Ebba säger: ”jag lever ju lite i en skyddad bubbla där de 

flesta jag träffar är extremt medvetna om såna här grejer […]”. Bella beskriver hur hon 

verkar inom en skyddad omgivning där det finns en medvetenhet om patriarkatet. Flera har 

dock erfarenhet av särbehandling på grund av sitt kön vid tillfällen då de befunnit sig utanför 

denna bubbla i olika professionella sammanhang.  

 

Bella beskriver hur hon blivit förminskad till följd av sitt utseende som hon menar är en del 

av femininiteten, att en kvinna enligt samhället ska vara vacker medan utseendet på en man 

inte hade spelat någon roll. Vidare har ett flertal av de kvinnor vi intervjuat upplevt att de fått 

hantera frågor som troligtvis aldrig hade ställts till en manlig chef. Bella berättar om hur 

kvinnor många gånger uppfattas som mer omvårdande och omhändertagande samt bättre på 

att hantera relationer och om hur hennes manliga bekanta ofta vänder sig till henne när deras 

personal går igenom privata kriser för att få tips på hur de ska agera. Detta kan kopplas till de 

egenskaper som kvinnor förväntas besitta genom femininitet, så som omhändertagande och 

inlyssnande, vilket mycket forskning kring kvinnors ledarskap kretsat kring. Birgitta säger:  

 

”jag tror att som kvinna förväntas vi ofta ta en mer samordnande roll i organisationen. Jag 

tror att vissa frågor jag får ifrån mina kollegor skulle de inte skicka till mig om jag vore man. 

På något sätt har män lättare att stå över det där utan att verka översittande […]”.   
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Några av cheferna som intervjuats belyser en problematik rörande position, där de inte blivit 

erkända sin titel. Ebba beskriver en situation under en utbildning hon närvarade vid där det 

bland de närvarande var hon och ytterligare en man som hade yrkestiteln VD. Det var dock 

enbart mannen som titulerades med sin titel av de andra deltagarna under kursens gång. Hon 

berättar, ”[…] jag passade väl inte in i bilden eller min typ av verksamhet sågs inte som en 

verksamhet som… jag vet inte, det var i alla fall bara en person som var VD i rummet helt 

plötsligt, vilket jag tyckte var väldigt intressant ”. Anledningen till att Ebbas organisation valt 

att titulera arbetsnamnet på hennes roll som VD, och inte generalsekreterare exempelvis, är 

för att få en ökad auktoritet utanför organisationen och hon säger själv, ”ibland får man spela 

med i reglerna för att på något sätt få bästa positionen att påverka […]”.   

 

5.1.1  Gender-role  spillover  
Förväntningar baserat på kön som sprids inom organisationer, och ger olika förväntningar på 

kvinnor och män i deras ledarskap fångas i begreppet gender-role spillover. Ebba talar om att 

vara ledare ligger lite längre ifrån de förväntningar som finns på den kvinnliga könsrollen och 

fortsätter: “[...] att vara kvinnlig chef är att bryta normen, vi pratar sällan om manliga 

chefer, de är bara chefer, vi behöver inte ens säga man”. Det kan vara en bidragande faktor 

till att det kan vara ett större steg för kvinnor att bli chef. Rebecka menar att det finns olika 

förväntningar på kvinnor och män som ledare,  

 

“det är okej för en man att vara rak, direkt, rak på sak och lite hårdare, peka med hela 

handen medan jag tror att det förväntas mycket mer av kvinnor att vara inkluderande, att man 

ska lyssna och ta in mycket mer och det tror jag påverkar vilket ledarskap som används […]”.  

  

Rebecka talar också om att det är svårt att bryta mot de normer och förväntningar som finns 

vilket kan kopplas till teorin om gender-role spillover där förväntningar och beteenden som 

baseras på kön överförs på organisationen. Hon säger: ”jag tror att det krävs väldigt mycket 

av en ledare att kunna bryta mot normerna och förväntningarna” och fortsätter ”[…] jag tror 

det handlar mycket mer om förväntningar runt omkring och inte så mycket om vad 

personerna egentligen skulle kunna prestera”. Flera av respondenterna menar att det finns 

olika förväntningar kring hur kvinnor och män ska uppträda i sin ledarroll men att det inte 

betyder att de faktiskt leder olika.  
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Rebecka berättar att hon fick mycket negativ feedback tidigare då hon var väldigt rak i sitt 

ledarskap och insåg därefter att hon behövde justera sitt beteende, ” […] jag upplever att jag 

fick, skulle jag säga, mycket negativ feedback kring att jag var väldigt rak och att jag insåg 

att för att få fram min agenda så behöver jag justera mitt beteende”. Hon berättar också om 

de utmaningar som kom med att hon fick en maktposition,  

 

“innan man lyckas nå den här maktpositionen är många, både män och kvinnor, väldigt 

stöttande och peppande och hjälper till att lyfta fram. Men så fort man hamnar där möts man 

av ständig opposition, mycket kopplat till härskartekniker och dubbelbestraffning, att det 

spelar ingen roll vad man gör för man gör ändå fel”.  

 

Detta kan kopplas till de förväntningar som finns på den kvinnliga könsrollen och de 

förväntningar som finns på ledarrollen vilket kan innebära en konflikt mellan dessa.  

 

5.1.2  Glastakseffekten  
Begreppet glastakseffekten beskriver den maskulina norm som finns för utövande av 

ledarskap vilket resulterar i att kvinnliga ledare, tillskillnad från manliga, ofta möter hinder 

och barriärer när de rör sig upp i organisationshierarkin. Glastakseffekten är något som berörs 

både inom kvinnodominerade branscher och branscher med en manlig dominans och har 

blivit ett sätt att beskriva de osynliga barriärer som hindrar kvalificerade personer, ofta 

kvinnor, från att nå högre positioner i organisationshierarkierna. Birgitta säger: 

 

 “det är några kvinnor som når de högsta tjänsterna men mellancheferna är mycket kvinnor i 

alla organisationer tror jag, männen lyckas på något sätt att komma till de högsta 

positionerna ändå utan att gå igenom mellanchefsstadiet [...]”.  

 

Att verka inom en bransch som domineras av kvinnor innebär således inte att glastakseffekten 

försvinner. Ebba talar även utöver könet om ålderns betydelse när det kommer till 

bemötandet, 

 

 ”jag tror också på åldersmaktsordningen, nu när jag är 35 är det inte alls lika stort 

bekymmer som när jag började vara chef, då var jag mycket yngre än idag och det var en 

chock för många [...]”.  
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5.2  Att  som  kvinna  vara  chef  inom  en  mansdominerad  bransch  
De kvinnor vi intervjuat som är verksamma inom branscher med en manlig dominans har 

under sina karriärer fått hantera det faktum att de är kvinnor och därmed emellanåt betraktas 

och bemöts på ett annat sätt jämfört med män. De har en övergripande gemensam syn där de 

menar att kvinnor överlag har det svårare att ta sig upp i organisationshierarkin samt att de 

även upplever att de kan få ett annat bemötande av sin omgivning. Ronja lyfter fram det 

faktum att en som kvinna inom en mansdominerad bransch blir bedömd på ett annat sätt 

eftersom kvinnor sticker ut i mängden, “jag tror att det ter sig ganska naturligt att man 

sticker ut, och då får man blicken på sig”. 

 

5.2.1  Gender-role  spillover  
Julia lyfter fram det faktum att kvinnors ledarskap oftast jämförs med mäns vilket beror på att 

mannen är normen. Vidare talar Julia om att många kvinnor inom mansdominerade branscher 

anpassat sig till normen man och “[...] blivit mer manliga i sitt ledarskap då det har varit 

normen”. Hon menar att det främst gäller generationen innan henne. Den generation hon själv 

tillhör menar hon befinner sig i ett stadie där kvinnor fortfarande beter sig enligt den manliga 

normen men med mer kvinnliga inslag. Vidare talar hon om generationen under henne som 

hon tror kommer gå från den manliga normen. Julia menar även att den yngre generationens 

män har ändrat sitt ledarskap, att de inte vill ha det ’manliga ledarskapet’ som länge varit 

normen. Beatrice talar i sin tur om hur det finns en skillnad i hur omgivningen ser på hur 

kvinnor och män utför ledarskap,  

 

“[…] man kan höra en man säga att en tjej är en tuff ledare, eller militärisk medan en kille är 

rätt fram, tydlig och rak och det är en bra karl! Jag märker stor skillnad i hur man förväntas 

leda […]”. 

 

 Gabriella för ett liknande resonemang och säger:   

 

”kvinnor uppfattas ibland som lite mjukare, alltså stereotypen är att kvinnor är mjukare, och 

män är mer rakt på sak och hårdare men jag har aldrig upplevt det så själv. Jag tror det mer 

beror på personlighet än vilket kön du har”.  
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Det indikerar på att det finns förväntningar på hur kvinnor respektive män ska agera i sin roll 

som ledare vilket teorin om gender-role spillover belyser. Kvinnor förväntas bland annat vara 

medkännande, duktiga på samarbete och accepterande medan män förväntas besitta 

egenskaper som analytiskt, hård, objektiv och rationalistisk. Teorin lyfter även fram den 

konflikt dessa förväntningar kan skapa för kvinnor mellan sin könsroll och sin roll som 

ledare. Denna problematik nämner Julia, “ […] om du hittar ett kvinnligt ledarskap som är 

fostrat i den mansdominerade världen så kan det bli icke ödmjukt och det kan bli mycket peka 

med hela handen hela tiden”. Dock innebär detta inte att alla kvinnor identifierar sig med de 

stereotypa feminina drag som den kvinnliga könsrollen tillskrivs vilket Gabriellas uttalande 

kan ses som ett exempel på.  

 

5.2.2  Glastakseffekten  
Två av cheferna talar om problematiken kring de hinder kvinnor stöter på när de tar sig upp i 

hierarkin vilket kan kopplas till glastakseffekten. Julia talar om det faktum att kvinnor ofta 

bemöts annorlunda jämfört med män. Hon berättar om ett tillfälle då hon vände på de 

argument som kvinnor möts av, “om man tar de här argumenten som man som kvinna kan få 

och byter ut dem och säger dem i det manliga forumet blir det extremt provocerande […] men 

jag tror att det är skillnad, det här berömda glastaket”. Hon fortsätter därefter med att hon 

tror att taket är på väg att flyttas upp och att det i hennes bransch går att se en ökad andel 

kvinnor på VD poster.  

 

Ronja talar om det faktum att man kan se många kvinnor på mellanchefsnivå men “[...] att 

sedan gå steget upp på topp där det blåser extra mycket, där tror jag det kommer ta ett tag 

och då kan man ju fundera på varför…”. De kvinnor som idag når höga positioner är väldigt 

duktiga vilket enligt Julia blir problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. Hon fortsätter sitt 

resonemang med att det inte är tillräckligt att enbart de bästa tjejerna i klassen når 

chefspositioner utan jämlikhet uppnås först när det finns lika många dåliga kvinnliga chefer 

som det finns dåliga manliga chefer. 

 

5.3  Jämförande  analys  kvinno-  respektive  mansdominerad  bransch    
Den största skillnaden vi kunnat urskilja mellan miljöerna de olika cheferna verkar inom är att 

flera av cheferna inom de kvinnodominerade branscherna beskriver miljön som lite av en 

skyddad bubbla där det finns en medvetenhet kring frågor som jämställdhet. Inom de 
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mansdominerade organisationerna ser det lite annorlunda ut. Ronja beskriver exempelvis hur 

hon som kvinna blir synad på ett annat sätt än män blir när hon kliver in i en ny grupp. 

Beatrice, Gabriella och Julia menar att problematiken med hur de bemötts förändrats i takt 

med att de rört sig uppåt i organisationshierarkin och att de idag inte upplever att de behandlas 

annorlunda på grund av sitt kön.  

 

Både cheferna inom kvinno- och mansdominerade organisationer tar upp de stereotypa 

bilderna av kvinnor och män kopplat till ledarskap som finns i samhället. Det talas om en bild 

där kvinnors ledarskap många gånger uppfattas, eller förväntas vara, mer omvårdande, 

inkluderande och hänsynstagande medan män är mer hårda och rakt fram. Mycket av det som 

sägs inom de båda grupperna går att koppla till teorin om gender-role spillover vilket innebär 

att det finns förväntningar på hur människor ska agera utefter sin könsroll, vilket som kvinna 

kan bli problematiskt då ledarskap inte tillskrivs lika många feminina som maskulina 

egenskaper. Även områden som kan kopplas till glastakseffekten tas upp inom båda 

respondentgrupperna då denna problematik rörande kvinnors väg upp på högre ledarnivå 

finns inom både organisationer med manlig som kvinnlig dominans. I studiens följande 

avsnitt analyseras de tre ledarstilarna transformativt, transaktionellt och laissez-faire utifrån 

de resultat som framkommit under intervjuerna.  

 

5.4  Transformativt  ledarskap  
Följande avsnitt analyserar transformativt ledarskap. Avsnittet inleds med en analys av 

transformativt ledarskap inom kvinnodominerade branscher. Därefter analyseras 

transformativt ledarskap inom mansdominerade branscher. Avslutningsvis görs en 

jämförande analys av de båda grupperna.  

 

5.4.1  Transformativt  ledarskap  hos  chefer  inom  kvinnodominerade  branscher      
Vikten av att som ledare coacha sina medarbetare är det mest återkommande temat under 

samtliga intervjuer med chefer verksamma inom kvinnodominerade branscher. Ebba utrycker 

det som ”[…] mycket av mina arbetsuppgifter handlar om att coacha och finnas där för 

medarbetarna […]” och Rebecka säger att ”en ganska stor del är att arbetsleda mina 

medarbetare och hjälpa dem med det som de behöver hjälp med”. Detta kan kopplas till en av 

de fyra komponenterna av det transformativa ledarskapet som Bass identifierat, idealiserat 

inflytande. Det innebär att ledaren ägnar uppmärksamhet till enskilda medarbetares behov för 
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att växa och utvecklas genom coachning. Att coacha sina medarbetare är återkommande 

inslag i svaren från samtliga chefer inom de kvinnodominerade branscherna. Vid flera 

tillfällen under intervjuerna, både när vi talar om hur deras arbetsdagar ser ut, vilka 

förväntningar som de tror finns från deras medarbetare till när vi frågar om de tror att det 

finns viktiga egenskaper en ledare bör besitta återkommer de till detta. 

 

Ett annat återkommande inslag i intervjuerna är att som ledare inspirera och utmana 

medarbetarna i arbetet. Ebba lyfter fram sitt engagemang och driv för det hon arbetar med 

som en styrka i sitt ledarskap, ”mitt engagemang och driv för det vi jobbar med tror jag 

smittar”. Att inspirera sina medarbetare och att ge dem mening och utmaning i arbetet kan 

kopplas till den andra komponenten i transformativt ledarskap, inspiration genom motivation.  

Bella beskriver ledarskapet som en ’pil’ där ledarens roll är att sätta ramen för arbetet samt att 

sätta upp ett mål som medarbetarna ska styra mot. Inom den uppsatta ramen har medarbetarna 

utrymme att själva fatta beslut vilket hon menar uppmuntrar till kreativitet. Rebecka beskriver 

sitt ledarskap som inlyssnande, inkluderande och med stor tilltro till medarbetarnas 

kompetens, ”[…] jag är verkligen inte den som tycker att jag vet bäst”. Att uppmuntra 

medarbetarna att prova nya angreppssätt och att inte öppet kritisera tankar som avviker från 

ledarens kan kopplas till det transformativa ledarskapets tredje komponent, intellektuell 

stimulans.  

Idealiserat inflytande handlar om att ledaren beter sig på ett sätt vilket får dem att framstå 

som förebilder för sina anställda samt att ledaren är omtyckt och respekterad. Genom de svar 

vi fått går det att tolka att cheferna har förtroende, är respekterade och är omtyckta av 

medarbetarna. Ebba säger: ”[… ] jag har inte erfarenhet av att ha fått massa kritik, man har 

hört om chefer som gått igenom faser där de flesta ogillat dem och det har jag inte varit med 

om, än. Och hoppas aldrig”.  

De chefer som är verksamma inom kvinnligt dominerade branscher är till majoriteten 

transformativa i sitt ledarskap och samtliga fyra komponenter som Bass identifierat av det 

transformativa ledarskapet går att urskilja. Den komponent som förekom vid flest tillfällen 

var individuellt hänsynstagande. 
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5.4.2  Transformativt  ledarskap  hos  chefer  inom  mansdominerade  branscher 
Den coachande och stöttande roll som ledarskapet innebär är det mest återkommande temat 

även inom mansdominerade organisationer. Gabriella beskriver att en del av hennes 

arbetsuppgifter är ”[…] att träffa och stötta dem som leder grupperna” och Ronja menar att 

en ledares roll inte alltid är att ge svar utan att få personen som behöver vägledning att tänka 

efter och ta egna beslut och säger: ”jag tycker inte alltid att det är att ge svar utan att få 

personen som behöver vägledning att tänka efter och ta ett eget beslut, då växer personen i 

sig”. Beatrice berättar om hur hon sätter tuffare krav på en tjej med ambition att avancera 

inom banken för att förbereda henne och låta henne växa i sin roll, vilket visar på individuellt 

hänsynstagande, och säger: ”[…] henne ställer jag mycket tuffare krav på för att jag vill att 

hon ska få växa varje dag i de här frågorna och då låter jag inget glida undan […]”. Genom 

denna form av ledarskap uppmärksammas individuella behov och individernas olikheter 

accepteras av ledaren. Gabriella talar om vikten att som chef kunna läsa av människor 

eftersom det är till stor fördel när man ska leda andra då olika personer behöver olika former 

av bemötande. Hon säger: ”det är klart du måste kunna läsa människor, det har du i alla fall 

en stor fördel av om du ska leda andra människor, ni vet det här med att olika färger ska 

bemötas på olika sätt och det stämmer ju […]”. 

Inspiration genom motivation är den del av det transformativa ledarskapet där ledaren beter 

sig på ett sätt som inspirerar medarbetarna runt omkring och som skapar mening i arbetet och 

väcker gruppandan. Ronja talar om vikten att ha roligt i gruppen och att hitta på saker som är 

utvecklande för att på så sätt nå fram till ett bra resultat. Vidare handlar denna komponent av 

det transformativa ledarskapet även om att tydligt kommunicera de förväntningar som finns 

samt att redogöra för framtida mål som gruppen gemensamt arbetar mot vilket är något som 

majoriteten av cheferna inom de mansdominerade branscherna arbetar aktivt med. Gabriella 

säger: ”[…] det är mitt ansvar att faktiskt kommunicera ut vad vi ska göra eller vart vi är på 

väg, våra mål” och Beatrice talar om hur hon försöker vara tydlig i sitt ledarskap, viket inte 

alltid är det enklaste.  

 

Julia berättar om hur hon ser sig själv som ett bra bollplank för sina medarbetare och att hon 

tror på att medarbetarna ska få ta egna initiativ, ”jag tror på att man ska ta egna initiativ, jag 

är ett väldigt bra bollplank, coach […]”. Även Ronja talar om hur det inom gruppen bollas 

problem fram och tillbaka för att sedan känna hur situationen ska lösas istället för att hon som 

chef ska peka med hela handen. Både Beatrice och Julia berättar om hur de har byggt upp 
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självständiga arbetsteam och hur dessa team i en relativt lång tid skulle klara sig utan direkt 

vägledning. Denna form av ledarskap kan kopplas till intellektuell stimulans där medarbetarna 

uppmuntras att vara kreativa, innovativa och hantera gamla situationer på nya sätt. 

Individuella misstag kritiseras inte i offentligt, Julia säger: ”är det något som dyker upp så är 

det helt okej att komma in och prata, jag är inte speciellt dömande, man gör fel och det är 

okej” och Beatrice uttrycker:  

 

” [… ] jag inser ju också att vi ibland har dagar då vi inte presterar och det är helt okej. Någonstans 

har vi en lägsta nivå och ligger man på den någon gång då och då så gör det inget för vi är ju 

människor”. 

 

Gabriella berättar om hur hon i sin ledarstil försöker föregå med gott exempel, något som hon 

menar genomsyrar hela organisationen, och säger: ”överlag kan alla chefer väldigt mycket, 

jag skulle kunna sätta mig och göra ett assistentsjobb om det skulle behövas vilket gör att 

man har en förståelse för vad som händer [… ]”. Julia talar i sin tur om vikten av att som 

ledare stå för det man sagt, ”[… ] det gäller att stå kvar och stå för det man sagt och att 

erkänna sina fel”. Dessa egenskaper kan kopplas till komponenten idealiserat inflytande i det 

transformativa ledarskapet vilket innebär att ledaren beter sig på ett sådant sätt så denne 

framstår som en förebild. Vidare är ledaren omtyckt, respekterad och medarbetarna känner en 

tillit till denne.   

 

Cheferna inom de mansdominerade branscherna är till största del transformativa i sitt 

ledarskap och uppvisar en högre procentuell andel transformativt ledarskap jämfört med 

chefer inom de kvinnodominerade branscherna. Individuellt hänsynstagande är den 

komponent av det transformativa ledarskapet som var mest förekommande.  

 
5.4.3  Jämförande  analys  transformativt  ledarskap   

Sammanfattningsvis är båda grupperna till största del transformativa i sitt ledarskap, trots att 

cheferna inom mansdominerade branscher uppvisade något större andel transformativa drag 

än cheferna inom kvinnodominerade branscher. Det som lyfts fram i båda grupperna är den 

coachande och stöttande rollen chefen har till sina medarbetare, att finnas till hands för att 

bolla eventuella problem och att finnas där som en trygghet i arbetet. Det talas även i stor 

utsträckning om att se till de individuella behoven hos medarbetarna och att chefen behöver 

förstå att olika medarbetare behöver bemötas på olika sätt vilket gör det viktigt att kunna 
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anpassa sitt ledarskap. Individuellt hänsynstagande är därmed den komponent som cheferna, 

både inom kvinnodominerade branscher och mansdominerade branscher, i största 

utsträckning kan tillskrivas.  

Intellektuell stimulans är något som cheferna inom de båda grupperna arbetar aktivt med då 

de uppmuntrar sina medarbetare till att ta egna initiativ och att vara kreativa i sitt arbete. Bella 

gör detta genom att låta sina medarbetare arbeta fritt inom det ramverk hon satt upp och Julia 

och Beatrice har satt ihop självständiga grupper som bygger på ansvar hos medarbetarna. 

Miljön som beskrivs både inom de kvinnodominerade branscherna och de mansdominerade 

branscherna är öppen och förlåtande, det är tillåtet att göra misstag och dessa misstag 

kritiseras inte öppet utan sker avskilt.  

Att vara tydlig i sitt ledarskap är något som återkommer inom båda grupperna. Vissa 

respondenter ser detta som en utmaning, att exempelvis säkerställa att alla förstått innebörden 

av den information som förmedlats vilket inte är självklart bara för att någon nickat som svar. 

Andra ser tydlighet som ett av de drag som karaktäriserar deras ledarskap och menar att 

medarbetarna oftast redan i förväg vet vad de kommer få för svar när de ställer en fråga.   

Den största skillnaden i det transformativa ledarskapet mellan den kvinnodominerade 

branschen och mansdominerade branschen var att cheferna inom de mansdominerade 

branschen i större utsträckning även talade i termer som kan kopplas till komponenten 

idealiserat inflytande. Även om det går att se spår av detta även i de kvinnodominerade 

branscherna är det inte lika tydligt då de själva inte talar om sig själva i former av att 

exempelvis föregå med gott exempel. 

Avslutningsvis kunde vi under intervjuerna även uppfatta skillnader i sättet respondenterna i 

de olika grupperna talade. Cheferna inom de mansdominerade branscherna talade i större 

utsträckning i termer som tydligt går att koppla till det transformativa ledarskapet. Cheferna i 

de kvinnodominerade branscherna å andra sidan använde inte lika klara termer. Dock gick det 

ändå att urskilja att de transformativa ledarskapets idéer fanns med i bakgrunden av deras 

resonemang hela tiden, utan att det behövdes uttryckas lika explicit, vilket skulle kunna vara 

en följd av den medvetenhet rörande exempelvis värderingar, jämställdhet och makt som både 

Bella och Ebba beskriver finns i organisationerna de verkar inom. Denna underton tolkade vi 

exempelvis i form av att vissa saker framstod som en sådan självklarhet att de fanns med i 
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resonemanget som fördes utan att behöva förklaras eller närmare gås in på. Ebba berättar 

exempelvis om de värderingar som finns inom organisationen,   

 

”vi är en värderingsdriven organisation där värdegrund är en del av rekryteringen, att man 

kollar av att vi är överens om vissa gemensamma grejer. Det tror jag absolut spelar roll för 

hela klimatet och för hur vi behandlar varandra, hur man ser på ledarskap och hur en ledare 

ser på andra som jobbar här”. 

 
 

Även Birgitta gav ett exempel där denna underton kan läsas in,  

 
”jag tror på det vi gör, och jag tror att för att vara en bra ledare måste man verkligen göra 

det. Och det gör att, som när vi skulle flytta om på kontoret, det kan ju bli en väldigt jobbig 

process. Folk sitter gärna vid vid fönstret, det finns dåliga och bra platser på ett kontor men 

när man tillämpar de principerna vi jobbar med som rättvisa, mänskliga rättigheter och 

respekt för varandra är det ganska lätt att ha den diskussionen”.  
 

Dessa exempel kan tolkas som uttryck för transformativt ledarskap. Att den beskrivna 

underliggande tonen hos cheferna inom de kvinnodominerade branscherna inte finns med i 

resultatet beror på den metod vi valt för studien, där framtagna nyckelord använts för att 

identifiera de olika ledarstilarna. 

 
5.5  Transaktionellt  ledarskap 

Följande avsnitt analyserar transaktionellt ledarskap. Avsnittet inleds med en analys av 

transaktionellt ledarskap inom kvinnodominerade branscher. Därefter analyseras 

transaktionellt ledarskap inom mansdominerade branscher. Avslutningsvis görs en 

jämförande analys av transaktionellt ledarskap av de båda grupperna. 

5.5.1  Transaktionellt  ledarskap  hos  chefer  inom  kvinnodominerade  branscher 
Chefer verksamma inom kvinnodominerade branscher beskrev även sitt ledarskap i termer 

som kan kopplas till den transaktionella ledarstilen. Aktivt ledarskap genom avvikelse beskrivs 

av Bass som den komponent där chefen övervakar medarbetarna och identifierar fel eller 

misstag och korrigerar dessa. Tendenser till denna ledarstil uppkom bland annat när vissa 

chefer inom kvinnodominerade branscher beskrev sitt ledarskap. Exempelvis talar Bella, som 

tidigare beskrivit hur medarbetarna får agera fritt inom ’pilen’, också om att det är viktigt att 
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korrigera riktningen när hon märker att någon går åt fel håll och därmed rör sig utanför pilen 

och inte längre mot det uppsatta målet. Rebecka berättar om hur de i hennes organisation på 

senare tid börjat arbeta med både målstyrning och måluppföljning och säger: ”vi har börjat 

jobba senaste tiden med både målstyrning och måluppföljning och det har gjort det väldigt 

mycket enklare att upptäcka när saker både går bra och när det kanske svajar lite”.  

 
5.5.2  Transaktionellt  ledarskap  hos  chefer  inom  mansdominerade  branscher  
De teman som är mest förekommande kopplat till transaktionellt ledarskap inom de 

mansdominerade branscherna handlar om att styra och kontrollera att medarbetarna rör sig 

mot uppsatta mål. Beatrice beskriver hur hon tillåter de 15 grupper hon ansvarar för att fritt få 

driva sin verksamhet samtidigt som hon kräver att dessa grupper ska samarbeta, ”[… ] vi kan 

ju inte ha 15 grupper som spretar åt olika håll, då kommer vi ingenvart”. Julia för ett 

liknande resonemang och säger: ” [… ] jag gillar att få alla att gå åt samma håll, att vara i 

vår bransch och att att driva projekt. Projekt handlar ju om att få folk att gå åt samma håll” 

och Gabriella berättar att hon arbetar mycket med uppföljning för att se till att allt är som det 

ska.  

 

5.5.3  Jämförande  analys  transaktionellt  ledarskap    
Den största likheten gällande de transaktionella dragen mellan de båda grupperna var hur de 

kontrollerar arbetet som utförs av medarbetarna genom olika former av uppföljning. Då de 

flesta cheferna inom de båda branscherna har stor tilltro till sina medarbetares kompetens 

innebär det att det finns mycket utrymme för medarbetarna att lägga upp sitt arbete men att 

cheferna fortfarande måste kontrollera att de arbetar åt samma håll och mot uppsatta mål. Här 

kan det krävas att chefen går in och korrigerar om de märker att någon medarbetare går åt fel 

håll. Dessa tendenser går att koppla till aktivt ledarskap genom avvikelse vilket är den största 

gemensamma nämnaren mellan de kvinnodominerade branscherna och de mansdominerade 

för den transaktionella ledarstilen, och även den komponent av den ledarstilen som 

identifierats vid flest tillfällen under intervjuerna. 

 

Kontinuerligt belönande är en av komponenterna i det transaktionella ledarskapet som i viss 

utsträckning gick att urskilja i både de kvinno-och mansdominerade branscherna. Bass 

beskriver denna komponent som ett ledarbeteende där det finns en överenskommelse att den 

anställde ska utföra en uppgift inom en viss tidsgräns i utbyte mot ersättning, vilket kan 
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kopplas till de flesta lönearbeten. Den tredje komponenten, passivt ledarskap genom 

avvikelse, vilket innebär att ledaren lägger sig i först när ett fel eller misstag uppstått kunde 

inte urskiljas hos chefer verksamma inom någon av branscherna.   

 

5.6  Laissez-faire  ledarskap  
Ingen av cheferna inom kvinnodominerade branscher eller mansdominerade branscher talade i 

termer som går att koppla till laissez-faire ledarskap. Detta går i linje med det resultat som 

Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen fann i sin studie när de undersökte kvinnor och 

mäns ledarskap, vilket visade på att en större andel män jämfört med kvinnor uppvisar ett 

laissez-faire ledarskap.  

 

5.7  Sammanfattande  analys  av  ledarstil 
Sammanfattningsvis är båda grupperna till största del transformativa i sitt ledarskap men 

cheferna inom de mansdominerade branscherna uppvisar en något större procentuell andel 

transformativa drag jämfört med chefer inom de kvinnodominerade branscherna. Då samtliga 

chefer vi intervjuat varit i huvudsak transformativa, överensstämmer detta med det resultat 

som Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen kommit fram till vilket visar på att kvinnor är 

mer transformativa i sitt ledarskap jämfört med män. De menar att en förklaring till att 

kvinnor använder denna form av ledarskap är att den ger kvinnor ett medel att överkomma 

inkonsekvensen mellan deras könsroll och deras roll som ledare. Det transformativa 

ledarskapet ger således möjlighet att undvika de starka maskulina drag som ledarskap ofta 

tillskrivs samtidigt som beteenden kopplat till den kvinnliga könsrollen tillåts.       

 

Chefer verksamma inom kvinnodominerade organisationer talade i något större utsträckning 

än chefer inom mansdominerade branscher i termer vilka kan kopplas till den transaktionella 

ledarstilen. De sammanhang dessa drag främst framkom i var gällande uppföljning och 

kontroll av medarbetarnas utförda arbete. Ingen av grupperna talade i termer som går att 

tillskriva laissez-faire ledarskap vilket kan kopplas till forskning som visar på att män i större 

utsträckning än kvinnor använder denna ledarstil. De resultat som framkommit i denna del av 

studien kommer i följande avsnitt att jämföras med resultaten av DISC-testerna.  
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5.8  Jämförande  analys  av  intervjuer  och  DISC-test  
Resultatet av studien visar att chefer inom de kvinnodominerade branscherna till största del är 

transformativa i sitt ledarskap men att de i högre utsträckning även talar i termer som går att 

koppla till den transaktionella ledarstilen jämfört med chefer inom de mansdominerade 

branscherna. Resultatet av DISC-testerna visar å andra sidan att chefer inom de 

mansdominerade organisationerna i större utsträckning uppvisar draget dominans (grön) 

jämfört med chefer inom de kvinnodominerade branscherna. De uppvisar också dominans 

men i mindre utsträckning. Detta var den största skillnaden mellan de båda 

respondentgruppernas DISC-test. Dominans var, trots skillnad i andel, det mest 

förekommande draget för både kvinno- och mansdominerade branscher.  

 

Gröna personer som präglas av dominanta drag gillar utmaningar, arbetar snabbt och går 

gärna rakt på sak samtidigt som de gillar utveckling. Deras ledarstil kännetecknas av 

ordergivande då de både är kraftfulla och beslutsamma i sitt sätt för att få medarbetarna att 

arbeta effektivt vilket kan kopplas till den transaktionella ledarstilen. Den transaktionella 

ledarstilen präglas av att ledaren klargör för ansvarsområden, belönar de medarbetare som 

uppnår uppsatta mål och korrigerar dem som inte gör det. Eagly, Johannesen-Schmidt och van 

Engen menar att den transaktionella ledarstilen i högre utsträckning uppvisas av män.  

 

Resultatet av vår studie visar att chefer inom de mansdominerade branscherna i högre 

utsträckning i sina DISC-test uppvisar dominanta drag, trots att de i resultatet av intervjuerna 

visade sig vara mindre transaktionella och mer transformativa jämfört med chefer inom 

kvinnodominerade branscherna. Att chefer inom mansdominerade branscher i större 

utsträckning uppvisar dominans skulle kunna kopplas till teorin om att det för kvinnor kan 

uppstå en konflikt mellan deras könsroll och deras roll som ledare då den stereotypa 

ledarrollen tillskrivs fler manliga egenskaper än kvinnliga. Detta kan kopplas till forskning 

som Fagenson och Jackson refererar till som menar att detta kan resultera i att manliga 

egenskaper anammas som ett sätt att vinna acceptans i sin ledarroll. Att chefer inom 

mansdominerade branscher uppvisar större andel dominans kan även kopplas till det 

resonemang som förs av Colwill, som menar att kvinnliga chefer inom mansdominerade 

branscher uppvisar fler personlighetsdrag kopplat till maskulinitet jämfört med kvinnliga 

chefer inom kvinnodominerade branscher.   
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Cheferna i de kvinnodominerade branscherna uppvisade också en majoritet av draget 

dominans i DISC-testet men inte i lika hög utsträckning som cheferna i de mansdominerade 

branscherna. De visade också mer av dragen inspirerande (röd) och stöttande (blå) vilket kan 

kopplas till den transformativa ledarstilen som kännetecknas av att utveckla sina medarbetare 

genom stöd och att vara en god förebild. Att cheferna inom de kvinnodominerade branscherna 

enligt DISC-testet är mindre dominanta och mer inspirerande och stöttande skulle kunna 

kopplas till det som flera av cheferna beskriver som den skyddade bubbla de verkar inom. 

Både Ebba och Bella beskriver hur deras verksamheter är skyddade från omgivningen i och 

med att det finns en medvetenhet om patriarkatet. Detta kan tänkas göra konflikten mellan 

förväntningar på kvinnors könsroll och deras roll som ledare mindre och även att 

förväntningar att agera enligt de maskulina normerna som tillskrivs ledarskap minskar.   

 

Både cheferna inom kvinno- och mansdominerade branscher har angett lika stor andel svar 

som indikerar försiktighet (gul) vilket är det näst mest förekommande draget hos båda 

grupperna. Den gula profilen beskrivs som vänlig, tankfull, uppriktig, pålitlig och som en god 

lyssnare. Deras ledarstil är inkluderande och de uppmuntrar till samarbete och beslut som ska 

gynna alla vilket kan kopplas till den transformativa ledarstilen som båda grupperna till 

övervägande del uppvisade i sin intervjuer. Detta kan även kopplas till den syn som finns på 

kvinnors ledarskap som innebär att kvinnor tros ha en förmåga att kunna bidra med 

framförallt kommunikation, samarbete, tillhörighet, omhändertagande och sammanhållning.     

 

Det ovan förda resonemanget kan summeras med att resultatet av intervjuerna visar att chefer 

inom de mansdominerade branscherna beskriver sitt ledarskap i större utsträckning i termer 

som går att koppla till det transformativa ledarskapet samtidigt som resultatet av DISC-testet 

visar övervägande del av draget dominans som kan kopplas till den transaktionella ledarstilen. 

Chefer inom de kvinnodominerade branscherna är utifrån vad som framkommit i intervjuerna 

också till största del transformativa i sitt ledarskap men i något mindre utsträckning. Samtidigt 

visar deras DISC-test att draget dominans är det mest förekommande även om det 

förekommer i mindre utsträckning jämfört med chefer inom de mansdominerade branscherna. 

I nästa avsnitt förs en diskussion kring vad denna skillnad kan bero på.  
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6.0  Diskussion  och  slutsats  
I studiens avslutande kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit och de 

tolkningar som gjorts. Kapitlet inleds med de tankar vi som forskare gick in med i denna 

studie för att därefter diskutera resultatet av studien samt vilka slutsatser som går att dra. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning baserat på de mönster vi kunnat utröna. 

 
6.1  Diskussion    
Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse för hur kvinnliga chefer inom 

kvinnodominerade branscher respektive kvinnliga chefer inom mansdominerade branscher ser 

på sitt ledarskap. Vidare var syftet att diskutera vilka eventuella konsekvenser förväntningar 

på kvinnors ledarskap får för dessa chefer samt att undersöka om branschernas 

könssammansättning påverkar kvinnors ledarskap.  

Vi gick in i denna studie med tankar utifrån den förkunskap och den teori vi läst in oss på, att 

det skulle gå att se tydliga skillnader mellan de två grupperna och att cheferna inom de 

kvinnodominerade branscherna skulle vara mer transformativa i sitt ledarskap jämfört med 

cheferna inom de mansdominerade branscherna. Dessa tankar baserades på framförallt teori 

kring att kvinnor tenderar att använda en manlig ledarstil som ett sätt att vinna acceptans i sin 

ledarroll, vilket vi då trodde skulle synas framförallt inom de mansdominerade branscherna. 

Utifrån de resultat som Eagly, Johannesen-Schmidt och van Engen kommit fram till hade vi 

även en föreställning om att framförallt cheferna inom de kvinnodominerade branscherna 

skulle vara mer transformativa och att cheferna i mansdominerade branscherna skulle vara 

mer transaktionella då denna ledarstil i större utsträckning uppvisas av män. Det resultat vi 

kommit fram till genom intervjuerna som genomförts är att de båda grupperna i själva verket 

är mycket lika i sin ledarstil då båda i huvudsak är transformativa och att den skillnad som 

gick att utröna är mycket liten.   

Det mest intressanta som framkommit är att cheferna både inom de kvinno- och 

mansdominerade branscherna under intervjuerna i största utsträckning talade i transformativa 

termer samtidigt som båda respondentgrupperna uppvisade större andel drag av dominans i 

sina DISC-test. Diskussionen kring detta fortsätter i nästa avsnitt. 
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6.1.1  Skillnad  i  resultat  av  intervjuer  och  DISC-test  
Att resultaten av intervjuerna och DISC-testen går emot varandra inom de båda 

respondentgrupperna kan tänkas bero på ett flertal anledningar. Inledningsvis är det viktigt att 

komma ihåg att det resultat som visar på att chefer inom mansdominerade branscher i något 

högre utsträckning talar i transformativa termer jämfört med chefer inom kvinnodominerade 

branscher baseras på att vi räknat ut den procentuella andel termer respondenterna talat i som 

kan kopplas till transformativt respektive transaktionellt ledarskap utefter tabell 3.1 

Nyckelord. Då den metod vi valt att använda oss av innebär att vi markerat när 

respondenterna talat i termer som efter nyckelorden kan kopplas till någon av de tre 

ledarstilarna, har hänsyn därmed inte tagits till det sätt som respondenterna talade på. 

Cheferna inom de mansdominerade branscherna talade tydligt i termer som gick att koppla till 

framförallt det transformativa ledarskapet, vilket till stor del även chefer inom de 

kvinnodominerade branscherna gjorde. Emellertid hade sättet cheferna inom de 

kvinnodominerade branscherna uttryckte sig på en underton av transformativa drag som 

genomsyrade intervjuerna även om det inte alltid uttrycktes i explicita termer. Det medför 

begränsningar i vilken utsträckning de olika ledarstilarna kunnat identifieras och att fler 

transformativa drag kunnat tillskrivas chefer inom de kvinnodominerade branscherna om en 

annan metod valts. Resultatet av DISC-testet från de båda grupperna stärker tankarna att det 

inte med säkerhet går att fastställa att chefer inom mansdominerade branscher är mer 

transformativa i sitt ledarskap då deras DISC-test visade högre andel dominans.  

Intressant är även att båda grupperna visade på transformativt ledarskap under intervjuerna 

men att det mest förekommande draget under DISC-testet var dominans, vilket kan kopplas 

till den transaktionella ledarstilen. Möjliga förklaringar till denna skillnad skulle dels kunna 

vara att DISC-testet är utformat med låsta svarsalternativ vilket medför att respondenterna 

inte fritt haft chans att uttrycka sig. Det finns därför en möjlighet att de svarsalternativ som 

fanns till hands inte stämmer överens med deras egna uppfattning och att resultatet därmed 

inte nödvändigtvis avspeglar dem korrekt. Denna skillnad kan också tänkas bero på att de 

förväntningar som finns på kvinnors könsroll omedvetet överförs på ledarrollen, genom den 

tidigare nämnda effekten av gender-role spillover, och att dessa förväntningar bidrar till att 

cheferna i tal beskrivit sig på ett sätt men i DISC-testen på ett annat. 
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6.1.2  Könssammansättningens  påverkan  på  ledarskap 

Hur branschernas könssammansättning ser ut kan inte i denna studie ges någon större 

betydelse i relation till vilken ledarstil som uppvisas då både chefer inom kvinno- och 

mansdominerade branscher huvudsakligen är transformativa i sitt ledarskap. Den problematik 

som däremot lyfts fram är hur kvinnor som intar chefsroller i ung ålder kan möta motstånd 

men att dessa svårigheter försvinner med tiden, både genom omgivningens acceptans men 

också genom att de inte tillåter sig att behandlas annorlunda på grund av sitt kön. 

Avslutningsvis talar en majoritet av cheferna om de stereotypa idéer och förväntningar som 

finns på kvinnors och mäns ledarskap men menar att dessa inte har någon större betydelse för 

hur ledarskapet ser ut. De flesta av cheferna inom både de kvinno- och mansdominerade 

branscherna är av uppfattningen att den ledarstil som används beror på ledaren som person 

och inte på vilket kön denne har. Vidare menar de dessutom att ledarrollen handlar om att 

anpassa sin ledarstil efter olika behov hos medarbetarna och att det är viktigt att kunna 

kommunicera med olika personer på olika sätt, vilket den transformativa ledarstilen 

kännetecknas av. 

 
6.2  Slutsatser    
De slutsatser vi kan dra efter denna studie är att det finns en liten, om någon, skillnad i hur 

kvinnliga chefer inom kvinnodominerade branscher respektive kvinnliga chefer inom 

mansdominerade branscher ser på sitt ledarskap. Båda grupperna beskriver i intervjuerna sitt 

ledarskap huvudsakligen i termer som går att koppla till den transformativa ledarstilen. 

Könssammansättningen inom branscherna kan i denna studie inte ges någon större betydelse i 

samband till den ledarstil som uppvisas. Cheferna inom de båda respondentgrupperna talar 

om att det finns stereotypa förväntningar på kvinnors och mäns ledarskap, men menar att 

ledarstilen som uppvisas inte beror på vilket kön ledaren har utan att ledarskapet beror på 

personen i fråga. Resultatet av DISC-testerna visade emellertid på att båda grupperna i 

huvudsak beskriver sitt ledarskap med draget dominans, vilket kan kopplas till den 

transaktionella ledarstilen. Detta visar alltså på motsatser i hur cheferna beskriver sitt 

ledarskap genom de två metoderna som använts i studien, vilket kan tänkas bero på ett flertal 

anledningar. Baserat på de resultat som framkommit är således kvinnliga chefer inom kvinno- 

respektive mansdominerade branscher mycket lika i sitt ledarskap. 
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6.3  Förslag  till  vidare  forskning  
Baserat på de svar vår studie resulterat i där ingen av respondentgrupperna kunde kopplas till 

laissez-faire ledarskap kan en fråga sig om denna ledarstil spelat ut sin roll. Utifrån de svar 

som framkommit i denna studie är det svårt att besvara den frågan men ett mönster vi kunnat 

se är att samtliga ledare inom de olika branscherna känner stort engagemang för sitt arbete. 

De tankar som vuxit fram utifrån det engagemang och driv som respondenterna berättat att de 

känner för sina arbeten, är att det kan tänkas finns ett samband mellan vilken 

engagemangsnivå som finns och den ledarstil som tillämpas. Den transformativa ledarstilen 

som kännetecknas av ett driv att inspirera sina medarbetare, motivera dem och att hjälpa dem 

i sin utveckling kan ses som ett uttryck för att chefen känner engagemang och tro på sitt 

arbete, och därmed vill inspirera sina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Vi anser 

därför att det för framtida forskning skulle vara intressant att studera om det finns ett samband 

mellan hur väl chefer känner engagemang och tro på sitt arbete samt den ledarstil som 

uppvisas. Detta skulle exempelvis kunna studeras inom en bransch som präglas av hög 

förändringstakt där både chefer och medarbetare stimuleras i sitt arbete och jämföras med en 

bransch med mer monotona arbetsuppgifter.  
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Bilaga  1.  Intervjuguide  
 

Allmänna frågor 

• Går det bra om vi spelar in intervjun? 

• Vilken är din position inom organisationen? (Titel) 

• Hur många anställda ansvarar du för? 

• Har du genomgått någon ledarskapsutbildning? 

Tema: Ledarskap 

• Kan du beskriva ditt arbete, hur ser en vanlig dag ut för dig? 

• Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

• Anser du att ditt sätt att leda har några utmärkande karaktäristiska drag eller egenskaper? 

• Har du tidigare erfarenheter av att leda andra? 

• Var det inom en bransch som representerades främst av kvinnor eller män? 

• Anser du att ditt ledarskap var annorlunda då mot nu? 

• Vad tror du förväntas av dig som ledare? Vilka är dina viktigaste uppgifter? 

• Vilka egenskaper anser du att en bra ledare bör besitta? 

• Vilken är den största utmaningen med att vara en ledare? 

• Hur tror du att dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap? 

• Hur hanterar du positiv/negativ kritik kring ditt sätt att leda? 

• Vad skulle du säga är dina styrkor respektive svagheter som ledare? 

• Hur viktigt anser du att det är med kommunikation med dina medarbetare? Hur 

kommunicerar du? 



 56 

Tema: Genus och ledarskap 

• Anser du att det finns skillnader i hur män och kvinnor utövar ledarskap? 

- Varför/varför inte? 

• Vad anser du att kvinnor bidrar med i sin roll som ledare? 

• Anser du att manliga respektive kvinnliga ledare bemöts olika? 

-Egna erfarenheter? 

• Upplever du skillnad i hur kvinnor och män bemöter dig som ledare? Hur då? 

• Hade det varit någon skillnad i hur du blir bemött om du hade varit manlig ledare tror du? På 

vilket sätt i så fall? 

Avslutande 

• Tror du att det i framtiden kommer vara mer jämställt med fler kvinnliga ledare? 

• Finns det något du önskar att tillägga? 
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Bilaga  2.  DISC-test  
 

 

Välj en ”mest” och ”minst” på varje delfråga. Välj ej samma alternativ på både “mest” och 
“minst”.  
 
Fråga 1: 
 
I min arbetsmiljö är det mest viktigt för mig att... 
☐ Hjälpa medarbetare och att vara i en lugn arbetsmiljö. 
☐ Känna att mina medarbetare ser upp till mig och att kunna fatta egna beslut. 
☐ Veta exakt vad som förväntas av mig och slutföra en uppgift innan du påbörjar en annan. 
☐ Få saker gjorda och visa resultat. 
 
I min arbetsmiljö är det minst viktigt för mig att... 
☐ Hjälpa medarbetare och att vara i en lugn arbetsmiljö. 
☐ Känna att mina medarbetare ser upp till mig och att kunna fatta egna beslut. 
☐ Veta exakt vad som förväntas av mig och slutföra en uppgift innan du påbörjar en annan. 
☐ Få saker gjorda och visa resultat. 
 
Fråga 2: 
 
När någon kommer med ett förslag eller har en åsikt som jag inte håller med om är det 
mest sannolikt att jag... 
☐ Berättar för dem att jag inte håller med. 
☐ Säger något humoristiskt. 
☐ Ber om mer information. 
☐ Nickar, men säger ingenting. 
 
När någon kommer med ett förslag eller har en åsikt som jag inte håller med om är det 
minst sannolikt att jag... 
☐ Berättar för dem att jag inte håller med. 
☐ Säger något humoristiskt. 
☐ Ber om mer information. 
☐ Nickar, men säger ingenting. 
 
Fråga 3: 
 
När jag arbetar i grupp och det uppstår en svårighet av något slag, är det mest troligt 
att jag säger ... 
☐ Ryck upp er! Det här klarar vi! 
☐ Låt oss fatta ett beslut! 
☐ Vad tycker ni? Det är viktigt för mig att alla känner sig bekväma i situationen. 
☐ Låt oss gå igenom detta mer noggrant. Har vi alla data vi behöver? 
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När jag arbetar i grupp och det uppstår en svårighet av något slag, är det minst troligt 
att jag säger ... 
☐ Ryck upp er! Det här klarar vi! 
☐ Låt oss fatta ett beslut! 
☐ Vad tycker ni? Det är viktigt för mig att alla känner sig bekväma i situationen. 
☐ Låt oss gå igenom detta mer noggrant. Har vi alla data vi behöver? 
 
Fråga 4: 
 
Min inställning till detaljarbete - som undersökningar och analys av data - är oftast 
mest... 
☐ Positiv. Jag tycker om undersökning- och analysarbete. 
☐ Jag gör det om det kommer att ge ett bättre och snabbare resultat. 
☐ Jag gör det om det resulterar i att andra får högre tankar om mig. 
☐ Jag gör det om det hjälper eller gör saker enklare för andra. 
 
Min inställning till detaljarbete - som undersökningar och analys av data - är oftast 
minst... 
☐ Positiv. Jag tycker om undersökning- och analysarbete. 
☐ Jag gör det om det kommer att ge ett bättre och snabbare resultat. 
☐ Jag gör det om det resulterar i att andra får högre tankar om mig. 
☐ Jag gör det om det hjälper eller gör saker enklare för andra. 
 
Fråga 5: 
 
När jag är på ett evenemang med många människor som jag inte har träffat tidigare, är 
det mest sannolikt att jag... 
☐ Hittar en liten grupp människor som jag känner mig bekväm med och talar med dem i lugn 
och ro. 
☐ Hittar en avskild plats för att observera händelserna i rummet och sitter tyst om inte någon 
tilltalar mig. 
☐ Passar på att träffa och prata med så många som möjligt innan evenemanget är över. 
☐ Går endast dit på grund av att det är någon/några personer som jag behöver prata med. 
 
När jag är på ett evenemang med många människor som jag inte har träffat tidigare är 
det minst sannolikt att jag... 
☐ Hittar en liten grupp människor som jag känner mig bekväm med och talar med dem i lugn 
och ro. 
☐ Hittar en avskild plats för att observera händelserna i rummet och sitter tyst om inte någon 
tilltalar mig. 
☐ Passar på att träffa och prata med så många som möjligt innan evenemanget är över. 
☐ Går endast dit på grund av att det är någon/några personer som jag behöver prata med. 
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Fråga 6: 
 
Jag ser mig själv mest som ... 
☐ Verkställande, drivande, och uträttande. 
☐ Tålmodig, snäll och hjälpsam. 
☐ Logisk, saklig och korrekt. 
☐ Vänlig, rolig och övertygande. 
 
Jag ser mig själv minst som ... 
☐ Verkställande, drivande, och uträttande. 
☐ Tålmodig, snäll och hjälpsam. 
☐ Logisk, saklig och korrekt. 
☐ Vänlig, rolig och övertygande. 
 
Fråga 7: 
 
När jag hör om en kommande förändring, är det mest sannolikt att jag tänker ... 
☐ Hur påverkar det mig? 
☐ Finns det en bra bakomliggande anledning till förändringen? 
☐ Hur förbättrar detta resultaten och höjer tempot? 
☐ Hur påverkar det alla inblandade? 
 
När jag hör om en kommande förändring, är jag minst benägna att tänka ... 
☐ Hur påverkar det mig? 
☐ Finns det en bra, bakomliggande anledning till förändringen? 
☐ Hur förbättrar detta resultaten och höjer tempot? 
☐ Hur påverkar det alla inblandade? 
 
Fråga 8: 
 
Det mest korrekta sättet att beskriva min syn på arbete är... 
☐ Planerar ditt arbete och arbeta efter din plan. 
☐ Hur vill du att jag ska göra det här? 
☐ Är det fler än jag som kommer att göra det här? Finns det någon att rådfråga? 
☐ Få det gjort. Vad händer härnäst? 
 
Det minst korrekta sättet att beskriva min syn på arbete är ... 
☐ Planerar ditt arbete och arbeta efter din plan. 
☐ Hur vill du att jag ska göra det här? 
☐ Är det fler än jag som kommer att göra det här? Finns det någon att rådfråga? 
☐ Få det gjort. Vad händer härnäst? 
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Fråga 9: 
 
Den typ av arbetsuppgifter som jag tycker mest om involverar ... 
☐ Fartfyllda, snabbt föränderliga arbetsuppgifter som genererar framsteg. 
☐ Att arbeta ensam och fokusera på uppgiften för att kunna få bästa möjliga resultat. 
☐ Bekväma och förutsägbara uppgifter som underlättar för gruppen. 
☐ Interagera med medarbetarna för att skapa energi och nya idéer. 
 
Den typ av arbetsuppgifter som jag tycker minst om involverar... 
☐ Fartfyllda, snabbt föränderliga arbetsuppgifter som genererar framsteg. 
☐ Att arbeta ensam och fokusera på uppgiften för att kunna få bästa möjliga resultat. 
☐ Bekväma och förutsägbara uppgifter som underlättar för gruppen. 
☐ Interagera med medarbetarna för att skapa energi och nya idéer. 
 
Fråga 10: 
 
När jag får ett telefonsamtal, är jag mest intresserad av ... 
☐ Att prata med den person som ringde. 
☐ Att få veta vad hon vill att jag ska göra. 
☐ Varför hon ringde. 
☐ Hur jag kan stå till tjänst. 
 
När jag får ett telefonsamtal, är jag minst intresserad av ... 
☐ Att prata med den person som ringde. 
☐ Att få veta vad hon vill att jag ska göra. 
☐ Varför hon ringde. 
☐ Hur jag kan stå till tjänst. 
 
Fråga 11: 
 
Det någon skulle kunna säga som får mest positiv inverkan på mig är ... 
☐ Jag uppskattar verkligen dig. 
☐ Du är fantastisk. 
☐ Du får mycket uträttat. 
☐ Du gör ett utmärkt arbete. 
 
Det någon skulle kunna säga som får minst positiv inverkan på mig är ... 
☐ Jag uppskattar verkligen dig. 
☐ Du är fantastisk. 
☐ Du får mycket uträttat. 
☐ Du gör ett utmärkt arbete. 
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Fråga 12: 
 
De uppgifter som jag tycker mest om är att ... 
☐ Samla och värdera information för att utveckla och skapa processer. 
☐ Uppnå resultat och klara utmaningar. 
☐ Göra det jag redan kan och att göra det i min egen takt. 
☐ Arbeta med många olika människor och med många olika arbetsuppgifter för att hålla dem 
intressanta. 
 
De uppgifter som jag tycker minst om är att... 
☐ Samla och värdera information för att utveckla och skapa processer. 
☐ Uppnå resultat och klara utmaningar. 
☐ Göra det jag redan kan och att göra det i min egen takt. 
☐ Arbeta med många olika människor och med många olika arbetsuppgifter för att hålla dem 
intressanta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


